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De stal van overal 
 

 

Verantwoording 

Ieder jaar opnieuw vieren we advent. 

Vier keer ontsteken we wekelijks een nieuwe kaars op de adventskrans: zo bereiden we ons 

voor op de viering van het grote feest van het Licht: Kerstmis.  

 

Met het licht en de krans van groene takken, veelzeggende vertrouwde symbolen uit de 

Christelijke traditie proberen we ons in de adventstijd opnieuw af te stemmen op de boodschap 

van Kerstmis.  

 

In het advents- kerstproject van dit jaar hebben we ervoor gekozen om de beelden van de 

kerststal te laten leven en te ontdekken hoe de kerststal zich ontwikkeld heeft vanuit het 

kerstverhaal tot de beeldenformatie die je nu overal op de wereld terugziet, met speciale 

aandacht voor hoe Franciscus van Assisi voor het eerst een kerststal heeft neergezet. 

 

Wij wensen u veel succes met de uitwerking van de vieringen. 

 

Het materiaal is uitsluitend voor intern gebruik. 

 

Jacqueline Huizinga & Tom Knippers   2019 

  

2 Kerststal op de Bs. Bekkersschool in Groningen 
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Het Verhaal “De stal van overal…” 
 

Dit adventsproject is opgebouwd vanuit het kerstverhaal en verbonden met mensen die een 

kerststal opbouwen.  

We beginnen in onze tijd, met een juf Carlijn en haar leerling Frank, die samen de kerststal 

opbouwen, d.w.z. juf moet van Frank horen welke beelden het zijn, welke het eerst komen en 

waar ze moeten komen te staan. 

Dan springen we achthonderd jaar terug naar Franciscus van Assisi, want hij is degene geweest 

die voor het eerst een kerststal heeft gemaakt met mensen uit het dorp Greccio. We noemen 

hem ‘Frans’ en met hem en zijn volgeling ‘Clara’ begint een traditie van ‘de stal opzetten’.  

En natuurlijk gaan we nog verder terug naar het kerstverhaal zelf, naar de tijd van Jezus’ 

geboorte. Daarover wordt verteld in het evangelie van Lukas, vooral over de volkstelling, de 

geboorte en het bezoek van de herders die van de engelen hoorden over Jezus’ geboorte. Ook in 

het evangelie van Mattheus wordt over de geboorte verteld, maar daarin wordt net iets anders 

belicht, want daar komen na de geboorte de wijzen naar Jezus om hem te eren. 

In de eerste drie adventsvieringen komen achtereenvolgens de verhalen van juf Carlijn en Frank 

(1e advent), van Frans en Clara (2e advent) en van Maria en Jozef (3e advent) en worden steeds 

enkele figuren uit de kerststal belicht.  

De kerststal blijkt ‘een stal van overal’ en van alle tijden te zijn.  

In de vierde adventsviering komen de verhalen van juf Carlijn en Frank, van Frans en Clara en 

van Maria en Jozef bij elkaar rond die ene stal waar Jezus geboren wordt. 

 

 

Symbolen in het verhaal en de vieringen 
 

Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de symbolen die in de vieringen gebruikt worden. 

De praktische uitwerking is terug te vinden in de uitgewerkte vieringen. 

 

De adventskrans  

Dit is natuurlijk het krachtigste symbool in de advent. De kaarsen duiden 

op het steeds sterker wordende licht. Maar het kan doorgetrokken worden 

naar steeds sterker wordend inzicht. Daar wordt in deze vieringen ook op 

ingegaan.  

 

Franciscus: de eerste kerststal en alle kerststallen 

daarna 

Franciscus van Assisi († 1226) wordt wel de uitvinder van de ‘Kerststal’ genoemd. Dat is niet 

helemaal waar, maar toch zou de Kerststal vandaag niet zijn wat ze is, zonder deze heilige. 

Sterker nog: hij bepaalt tot op de dag van vandaag het beeld dat wij hebben van Jezus. Dat 

heeft te maken met wat hij enkele jaren voor zijn dood rond Kerstmis deed in het Italiaanse 

stadje Greccio waar hij geregeld met zijn metgezellen verbleef. Zijn vriend Thomas van Celano 

vertelt erover (in “Het leven van Sint-Franciscus, § 84-87): 

  

Francesco was z'n leven lang gefascineerd door de nederige gestalte waarin onze Heer 

geboren was en door de liefde die Hij in zijn lijden had laten blijken. Daarom moet ik nu nog 

vertellen en met eerbied in herinnering brengen wat hij twee jaar voor zijn heerlijk 

afsterven heeft gedaan op de geboortedag van onze Heer Jezus Christus. In Greccio woonde 

een goede vriend van Francesco, Giovanni Velita, de burchtheer van het stadje, een man die 

bij iedereen in hoog aanzien stond, vooral omdat hij de adeldom van zijn ziel hoger had 

geacht dan de adeldom van zijn afkomst. Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet Francesco 

hem, zoals hij wel vaker deed, bij zich komen en zei:    

“Ik wil dit jaar in Greccio Kerstmis vieren. Ga jij voor mij uit en doe precies wat ik je nu zeg. 

Ik wil namelijk de geboorte van het kind van Bethlehem zo gestalte geven, dat wij met onze 
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eigen ogen kunnen zien in welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden hij ter wereld 

gekomen is, ik wil zien hoe hij daar lag in een kribbe op stro, tussen een os en een ezel.” 
  

De brave man aarzelde geen ogenblik en deed zoals Francesco gezegd had.  

Toen het dan zover was, stroomden de mensen van heinde en verre toe. Ze hadden fakkels 

en kaarsen bij zich om de nacht te verlichten, waarin een stralende ster met zijn licht alle 

levensdagen verlicht. In de grot stond een kribbe met stro; ook had Giovanni gezorgd voor 

een echte os en een ezel. Alles was 

duidelijk met liefde en zorg klaargemaakt 

voor het feest. Hier werd de eenvoud 

geëerd en de nederigheid geprezen op zo'n 

manier dat Greccio wel nieuw-Bethlehem 

leek. De nacht was helder als de dag (Ps. 

139,12), het was een verrukking voor 

mens en dier. De mannen en vrouwen van 

Greccio werden vervuld van een 

ongekende vreugde bij het zien van de 

nieuwe manier, waarop het mysterie van 

de menswording van de Heer nu gevierd 

werd. Het bos weergalmde van de 

stemmen en de rotsen kaatsten het geluid 

terug. De broeders zongen dat het een lieve 

lust was en brachten zo aan de Heer de 

verschuldigde lof. De priester droeg de mis 

op boven de kribbe en alle aanwezigen ervoeren een ongekende goddelijke vertroosting.  

Toen ging Francesco voor de kribbe staan en zong met heldere stem het heilig evangelie van 

de Kerstnacht. En zijn stem was krachtig en zoet tegelijk (Hooglied 2,14), terwijl hij iedereen 

uitnodigde om te komen en het allerhoogste goed te aanschouwen. Keer op keer verwees hij 

naar de geboorte van de Koning in het stadje Bethlehem en elke keer als hij naar de Heer 

verwees, noemde hij hem liefkozend ‘il Bambino di Betlemme’. Zo vol ontroering klonk zijn 

stem dan dat het soms wel leek alsof de schapen al blatend instemden met zijn woorden. 

Sommigen zeggen zelfs dat de os en de ezel vol instemming knikten en Giovanni vertelde na 

afloop aan iedereen dat hij gezien heeft dat er tijdens de preek van Francesco een zeer 

schoon, slapend kindje in de kribbe lag en dat het lachte naar de latere heilige toen die het 

uit de kribbe nam...  

 

Wat ons als 21ste eeuwse christenen in dit verhaal ontgaat is dat dit een revolutionaire en 

bijzonder gewaagde actie was van Franciscus. Hij stelt Jezus hier in woord en beeld voor als een 

gewoon kindje, liggend tussen echte dieren, in een stadje dat het onze zou kunnen zijn. Wij zijn 

daaraan al zozeer gewend, dat wij daar niet van opkijken. We zijn het zelfs al wel eens zat. In 

Franciscus’ tijd echter was dat nieuw, ongehoord, ‘not-done’, schokkend. Als je naar 

afbeeldingen van Jezus uit diezelfde tijd kijkt, bijv. boven de ingang van de gothische 

kathedralen, dan zie je namelijk nooit een ‘klein boeleke’ of een gewoon mens, maar dan zie je 

altijd Christus afgebeeld, als rechter, als triomfator; ook al is zijn gestalte menselijk, hij straalt 

een goddelijkheid uit. Een ‘arme Koning’, een echt kindje dat huilt, dat ligt op stro tussen een 

dampende os en een balkende ezel had men nooit durven uitbeelden. Franciscus werd in 1224 

niet voor niets ontboden te Rome om verantwoording af te leggen van wat hij nou weer had 

gedaan. De paus was echter een verstandig man en zag in dat hij Franciscus beter te vriend kon 

houden en gaf hem toestemming om overal waar hij kwam met Kerst een levende Kerststal 

neer te zetten om zijn prediking te verlevendigen. 

 

Dick Wursten  (https://dick.wursten.be/Kerststal_franciscus.htm ) 
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Herders 

De herder kennen we uit het bijbelverhaal van de geboorte van Jezus volgens Lukas. Zij waren 

de armen, de uitgestotenen uit die tijd. Zij mochten als eerste over de geboorte van hun Redder 

horen en zij waren al eerste bij de pasgeboren Jezus. Daarmee vertelt Lukas over waar Jezus’ 

aandacht naar uit zal gaan. 

Paus Franciscus heeft direct met de keuze voor zijn naam aangegeven dat hij met Franciscus 

van Assisi meegaat in de zorg voor de armen en voor de natuur. In zijn schrijven “Laudato Si”, 

genoemd naar het begin van het Zonnelied van Franciscus “Geloofd zijt Gij”, laat paus 

Franciscus de schreeuw van armen en de zorg voor hen samen klinken met de schreeuw van en 

de zorg voor de natuur.  

 

De stal 

De evangelist Lukas vertelt iets over de plaats waar Jezus geboren is: ergens waar een 

voederbak was. Jezus wordt in de kribbe of in de voederbak gelegd. Dan zal het wel een stal 

zijn, moet men gedacht hebben. Maar daar vertelt de bijbel niets over. Lukas vertelt ook over 

de geboorte van Jezus en daar lezen we dat Maria en Jozef een plaats vinden waar een voerbak 

is waar ze hun kindje in legden.  

Het was in ieder geval een plaats waar de gewone mensen niet zouden kunnen wonen. En daar 

op die armoedige plek wordt Jezus geboren. Dat vertelt al veel over waar hij zich thuis zal 

voelen in zijn leven en voor wie hij een speciaal oog heeft. 

 

meer informatie over de kerststal en de figuren daarin:  

 www.geloventhuis.nl/2011/de-herdertjes-lagen-bij-nachte/verdiepen/symboliek-van-

de-kerststal.html  

 www.geloventhuis.nl/2014/op-weg-naar-betlehem/vertellen/over-de-beeldjes-van-

kerstgroep.html  

 

 

Muziek  
Muziek speelt een belangrijke rol in de vieringen, vooral in de vorm van liederen.  

In de viering komen de volgende liederen naar voren  

 Lied bij de adventskrans: het lied “Zingend naar kerst” van Gerard van Midden en 

Gerard van Amstel (zie bijlage) of kies een lied dat bij uw school past, bv. “’t Is weer 

zover, ’t is weer advent”, “Advent is dromen”  

 Iedere week, na het vertellen van het verhaal en het zingen van een couplet van het 

lied “De stal van overal” wordt een symbool naar voren gedragen.  

 

 

  

3 Kerststal op De Polhaar in Dalfsen 

http://www.geloventhuis.nl/2011/de-herdertjes-lagen-bij-nachte/verdiepen/symboliek-van-de-kerststal.html
http://www.geloventhuis.nl/2011/de-herdertjes-lagen-bij-nachte/verdiepen/symboliek-van-de-kerststal.html
http://www.geloventhuis.nl/2014/op-weg-naar-betlehem/vertellen/over-de-beeldjes-van-kerstgroep.html
http://www.geloventhuis.nl/2014/op-weg-naar-betlehem/vertellen/over-de-beeldjes-van-kerstgroep.html
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Aankleding van de ruimte  
 De adventskrans heeft een centrale plaats in de vierruimte.  

 In de ruimte staat vanaf de eerste viering een grote doos met 

daarin alle beelden en voorwerpen voor de kerststal. Op de 

doos staat een groot vraagteken, want vanaf het begin is de 

vraag hoe de beelden geplaatst moeten worden.  

 Elke week wordt een afbeelding aan de krans opgehangen (zie 

fotobijlagen).  

o Om het idee van “De stal van overal” te visualiseren 

hebben we gekozen voor afbeeldingen van een kerstgroep 

uit Guatemala (gekocht in de Wereldwinkel) en een zelf 

getimmerd houten stalletje (door de vader van Jacqueline 

Huizinga, één van de schrijvers van dit project). 

o Op de afbeeldingen is de kerststal in opbouw te zien  

1. week 1: Maria, Jozef en de ezel: ze gaan op reis., met 

een verhaalfiguur, die het tafereel bekijkt, deze keer 

een vraagteken: de vraag van juf Carlijn en Frank;  

2. week 2: de ezel, de os en een paar schapen, met deze 

keer Frans en Clara die de kerststal in opbouw 

bekijken: Franciscus kiest voor de dieren;  

3. week 3: de kribbe met stro, met Maria die de plek 

bekijkt, blij dat ze een rustplaats hebben gevonden;  

4. week 4: de kerststal compleet met iedereen in de stal 

en de herders en de wijzen uit het oosten die het kind 

komen bezoeken.  

 

Aansluiting Advent en Kerst  
Dit project is een adventsproject met suggesties voor adventsvieringen op school om in de vier 

weken voor Kerst vier maal rond de adventskrans bij elkaar te komen.  

De advent begint in 2019 op zondag 1 december, waarna op 8 dec., 15 dec. en 22 dec. de 

volgende drie adventszondagen volgen. U kunt met de datums spelen door alles een week of 

een halve week naar voren te halen of door twee adventsvieringen in een week te houden.  

De vierde adventsviering kan uitgevoerd worden als kerstviering, op school of in de kerk.   
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1e Advent   

Kerststal op school 
 

 

Welkom  
Welkom allemaal! Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.  

We zijn hier bij elkaar gekomen om de advent te vieren.  

Over vier weken is het Kerstmis. Dat is een heel groot feest en op grote feesten moet je je altijd 

goed voorbereiden. Dat gaan we vanaf vandaag samen doen. Vier keer komen we hier bij 

elkaar. We steken dan iedere keer een nieuwe kaars aan op de adventskrans. Zo komt er steeds 

meer licht. En wanneer er vier kaarsen branden wordt het Kerstmis.  

Vandaag luisteren we naar het eerste verhaal. Er komen hierna nog drie verhalen. Ze hebben 

met elkaar te maken, maar toch kom je steeds andere mensen tegen. Iedereen gaat naar de 

stal. Hij staat er nu nog niet, maar straks wel. Vandaag hoor je over juffrouw Carlijn en Frank 

uit haar klas.  

Maar eerst gaan we de eerste kaars op de adventskrans aansteken.  

 
 

Adventskrans: aansteken van de 1e kaars  
De eerste kaars wordt aangestoken  

 

Een kind (of een leerkracht) leest:  

 

De eerste kaars die brandt -  

dat is een mooi gezicht! 

Wij dromen van het kerstfeest 

en zingen samen van het licht.  

 

We zingen samen het eerste couplet van het adventslied “Zingend naar kerst” (zie bijlage en 

muziekarchief van Trefwoord) of een door u gekozen Adventslied. 

 

 

Het eerste verhaal 
Vandaag het verhaal over juf Carlijn en Frank.  

(Als u een juf en een kind bereid hebt gevonden het verhaal uit te beelden…)  

O, daar komen ze net aan. Wat heeft juf Carlijn toch een zware doos bij zich. 

 

 

1. De stal van overal… Kerststal opzetten op school 
Juf Carlijn loopt in de hal van de school. Alle kinderen zijn nog buiten op het speelplein. In de 

school is het nog donker, buiten ook trouwens. Juf Carlijn duwt een heel zware doos voor zich 

uit. Te zwaar om alleen te tillen.  “Pffff… “, zucht ze als ze even stil staat om te rusten. En ze 

kijkt eens om zich heen of ze iemand ziet om te helpen. 

Daar ziet ze Frank uit haar klas, groep zes. “Hé, Frank, kom eens.”.  

Frank komt eraan en denkt dat juf boos is dat hij al zo vroeg in de school is. Maar nee, hoor.  

“Gelukkig dat je er bent,”, zegt juf Carlijn. “Kun je me even helpen?”  

“Ja hoor, juf”, zegt Frank, blij dat juf niet boos is. “Wat moet ik doen?” 

“Help je me even deze zware doos naar de klas te brengen? Ik krijg het alleen niet voor elkaar. 

Als we hem samen tillen is het veel makkelijker”. 

En ja hoor… met zijn tweeën hebben ze de doos zo in de klas. Ze zetten hem in de hoek waar al 



9 

 

een leeg tafeltje staat. “Wat zal er toch gebeuren?”, denkt Frank. “Wat zit er in die doos, juf?” 

Juf wordt een beetje stil en verlegen. “Tja, Frank. Daar zit de kerststal in. Die moet ik hier voor 

het eerst klaarzetten in de klas.” Juf werkt hier pas sinds augustus. Frank kent de kerststal wel. 

Dat is toch niet zo moeilijk? Waarom doet juf Carlijn zo raar? Dan hoort hij het. 

“Weet je, Frank. Ik weet wel wat een kerststal is, maar ik zou niet weten welke beeldjes waar 

moeten staan… welke beeldjes het eerst… ik weet niet eens de namen van de beeldjes.”. 

“Dat weet ik wel, juf. Vorig jaar heeft juf Marieke het ons verteld.”.  

“Nou, dan moet ik jou hebben. Wil je me helpen om de kerststal op te bouwen?” Frank knikt.  

“Het hoeft nog niet helemaal klaar, want het duurt nog een paar weken voor het Kerstmis is. 

Maar als we nu eens de eerste beeldjes neerzetten om iedereen in de klas te laten weten dat 

Kerstmis eraan komt. Wat moeten we dan het eerst neerzetten?” (kijk naar de kinderen in de 

klas/zaal en pols of zij het weten) Samen doen juf Carlijn en Frank de doos open. Bovenop ligt 

de stal. Die pakken ze als eerste uit en zetten die alvast op het tafeltje. “Dit is de stal, de ‘stal 

van overal’. Daar gaat het toch gebeuren, Frank?”, vraagt juf.  

“Ja, dat is logisch,” denkt Frank. Hij hoort niet eens dat juf het ‘de stal van overal’ noemt. Hij 

heeft geen tijd om nu te praten. Hij zoekt die twee beeldjes. Alle beelden zijn ingepakt in 

krantenpapier. Het is al een heel oude kerststal. Frank kan het zien aan het krantenpapier. 

“Kijk, juf! Krantenpapier uit 1969!” Hij kan het bijna niet geloven. Toen was zijn moeder nog 

niet geboren! “Ja, Frank. Zo oud al. Weet je hoe lang dat geleden is?” Frank moet even tellen. 

“Precies 50 jaar!”. “Heel goed, Frank. Toen is in deze school voor het eerst de kerststal opgezet. 

En sindsdien elk jaar.” 

Frank kan niet wachten en pakt het eerste beeldje uit de doos. 

Hij heeft weet precies welke beeldjes het eerst moeten komen, 

maar hij moet ze eerst nog vinden. “Waar zoek je naar, 

Frank?”, vraagt juf. Frank zegt niets. Niet praten, maar zoeken. 

“Even zoeken”,  zegt hij toch tegen juf. Daar pakt hij het eerste 

beeld uit, behoorlijk groot. “Dit is het niet”, zegt hij als hij nog 

maar een klein stukje van het grote beeld heeft gezien. “Dat is 

de koning. Die komt pas veel later.” En zo maakt Frank vijf 

beeldjes open die het niet zijn. Hij legt ze weer ingepakt onder 

de tafel. Juf Carlijn is nieuwsgierig en kijkt ook even onder het 

krantenpapier.  

“Ja,”, roept Frank dan blij. “Deze moeten we in ieder geval hebben.” Nu haalt hij het 

krantenpapier er helemaal af en daar komt een lieve jonge vrouw met lange haren….  

“Dat is Maria”, zegt Frank. “Daar begint het mee.” En hij vertelt hele verhaal over Maria. Juf 

luistert goed en zegt dan: “Ik begrijp dat Maria nog op reis moet en niet meteen in de stal is. 

Als we dat beeld nu iets verderaf zetten.”  

Frank graaft ondertussen verder in de doos en vindt het andere beeldje die hij moet hebben. 

“Ja, en dan zetten we deze ernaast.” Juf ziet een man met een baard met een bruin lang 

gewaad. Hij kijkt rustig voor zich uit. “Dat is (kijk de kinderen in de klas/zaal aan wat ze 

roepen/weten) …Jozef!”, roept Frank. Frank zet Jozef naast Maria. Dan bedenkt hij dat er nog 

een beeldje bij past. Hij zoekt even en als gauw vindt hij het beeldje. Juf weet niet goed wat het 

is als hij het papier eraf haalt. “Een dier,” zegt juf, “Hoe heet zo’n beest ook al weer?”. Frank 

zegt het niet, maar denkt het wel: “Hoe kun je nu zo dom zijn, juf? Zo dom als een ….” Frank 

verklapt het dan maar: “Dat is de ezel.” En hij vertelt dat Maria een ezel nodig had omdat ze 

een baby in haar buik had en niet lopend die grote reis naar Bethlehem kon maken. 

“Frank,” roept juf dan, een beetje druk. “Het is zo half negen! De kinderen komen binnen. Ik 

steek gauw nog een kaarsje aan bij de beelden. Dankjewel dat je me zo goed geholpen hebt. 

Zet de ezel er bij en laat de andere beelden maar ingepakt bij de tafel staan. Dan is alles er al 

en bedenken we in de komende weken welk beeldje er dan bij komt. Help je me dan ook weer?”  

Dat wil Frank wel. “Hé, en wil je straks ook het verhaal bij deze drie beeldjes voorlezen? Hier 

ligt het boek waar het in staat.” Frank kijk verbaasd. Weet juf het nu wel of niet. Maakt niet uit. 

Hij zal het verhaal over Maria, Jozef en de ezel vertellen. “En nog iets, Frank,” zegt juf. “Het is 

4 Kerststal op De Schelp in 
                              Uithuizen 
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wel toevallig dat wij tweeën vandaag de kerststal opzetten. Jij heet Frank en ik heet Carlijn. Ik 

ken nog twee mensen die net zo heten. Lang geleden hebben zij voor het eerst een kerststal 

opgezet. Want de kerststal is nog veel ouder dan 50 jaar. Maar dat vertel ik je de volgende keer 

wel.” Frank kijkt nog verbaasder en gaat alvast op zijn plek zitten. Juf weet toch wel meer. 

Hoe het verder gaat horen we volgende week als we de tweede kaars aansteken. 
 

Adventslied “De stal van overal” 
Zing samen het eerste couplet van het adventslied ‘De stal van overal’.  

 

 

Symbool: grote doos met de kerststal met het vraagteken 
Voor elke week is er een symbool bij het verhaal. Vandaag wordt de grote doos van de kerststal als 

het eerste van de vier symbolen naar voren gehaald en belicht, met daarop een groot vraagteken. 

Haal er de drie beelden van Maria, Jozef en de ezel uit. Die heeft Frank al gevonden. En met een 

groot vraagteken op uw gezicht haalt u er nog een paar dingen uit als mos, de ster, een engel. 

“Wat zou dit nu zijn?” Maar u stopt het weer terug in de doos. “Dat zien we later wel.” 

 

Hang afbeelding 1 van de ‘doos met de kerststal en het 

vraagteken’ onder de eerste kaars van de adventskrans 

(zie bijlage). 

 

 

Gebed 
 

Goede God, 

We wachten op het Kerstfeest. 

De eerste kaars brandt al  

en maakt het al een beetje licht. 

De kerststal staat al klaar hier op school:  

de stal van overal, vooral voor Jezus, uw zoon. 

We denken aan Maria en Jozef. 

We zullen nog ontdekken wat er met hen gebeurt 

en wie er allemaal welkom zijn in deze stal 

en in de stal van overal bij ons op school. 

Wilt u ons daarbij helpen, God? 

 

 

Afsluiting 
Suggestie: wanneer er ook in alle groepen of lokalen een stalletje komt te staan:  

geef enkele kinderen uit elke groep een stalletje en de betreffende beeldjes mee, om ze na de 

viering in het stalletje in hun lokaal te kunnen zetten. 

Deze kinderen lopen – met een beeldje of het stalletje in hun hand – plechtig voorop naar de eigen 

groep en de leerkracht wijst hen waar de stal en de beeldjes neergezet mogen worden.  

 

Alternatief: werk met de bouwplaat van de kerststal (zie bijlage: druk hem vergroot af op stevig 

A3-papier) en laat de betreffende beelden van deze week inkleuren door een aantal kinderen (elke 

week een ander groepje). Plaats de gekleurde beelden in een doos die een zelfgemaakt stalletje 

verbeeldt. 

 

Los hiervan kan ook elk kind een eigen kerststalletje opbouwen met de bouwplaat op A4-formaat 

(zie bijlage): kleur elke week de betreffende beelden. Voor de kerstvakantie kunnen de kinderen 

een stalletje mee naar huis nemen. 
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2e Advent   

Kerststal in Greccio 
 

 

Welkom  
Welkom allemaal! Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.  

We zijn hier bij elkaar gekomen om de advent te vieren.  

Over drie weken is het Kerstmis. Dat is een heel groot feest en op grote feesten moet je je altijd 

goed voorbereiden. Daar gaan we vandaag mee verder. We steken een nieuwe kaars aan op de 

adventskrans. Zo komt er steeds meer licht. En dan is het nog even wachten tot er vier kaarsen 

branden.. dan wordt het Kerstmis.  

Vorige week hoorden we hoe Juf Carlijn en Frank de doos met de kerstbeelden uitpakten. En 

wat hebben ze als eerste neergezet? Maria, Jozef en de ezel. Vandaag luisteren we naar het 

tweede verhaal. Juf Carlijn vertelde over een kerststal van lang geleden, opgebouwd door twee 

mensen met net zo’n naam als juf en Frank. Wie zouden dat zijn? We gaan het horen.  

Maar eerst gaan we de tweede kaars op de adventskrans aansteken.  

 
 

Adventskrans: aansteken van de 2e kaars  
De tweede kaars wordt aangestoken  

 

Een kind (of een leerkracht) leest:  

 

Er branden nu twee kaarsen - 

dat is een mooi gezicht! 

Wij dromen van het kerstfeest 

en zingen samen van het licht.  

 

We zingen samen het tweede couplet van het adventslied “Zingend naar kerst” (zie bijlage en 

muziekarchief van Trefwoord) of een door u gekozen Adventslied. 

 

 

Het tweede verhaal 
Daar zijn ze weer: juf Carlijn en Frank. Ze zullen vandaag weer een paar beeldjes uit de doos 

halen. Maria, Jozef en de ezel staan er al. En welke beeldjes zal Frank er nu uit halen?  

In het verhaal kun je al een beetje horen welke beelden er nu bij passen. Het is het verhaal over 

Frans en Clara.  

(Als u twee kinderen bereid hebt gevonden om als Frans en Clara het verhaal uit te beelden…)  

Daar komen ze net aan. Luister maar naar het verhaal van Frans en Clara. 

(Juf Carlijn en Frank gaan aan de kant van de stal op de grond of op een stoel zitten). 

 

 

2. De stal van overal… De eerste kerststal in de tijd van 

Franciscus 
Midden op een heuvel in Italië, tegenover een bekende berg, Termillio ligt het dorp Greccio. Het 

dorp ligt wat afgelegen en midden in het bos. Er liggen grotten in de heuvel. En in één van die 

grotten is een kerk gebouwd. De kerk is al oud. Er wordt verteld dat Franciscus, broeder Frans 

deze kerk zelf heeft gebouwd. Broeder Frans leefde meer dan 800 jaar geleden in Italië. 

Komt het door de donkere bossen, omdat er veel arme mensen wonen, of omdat het dorp al 

oud is??? We weten het niet, maar het dorp gonst van de verhalen. Verhalen waar de mensen 

weer van gaan glimlachen, verhalen van hoop en liefde. Verhalen over vroeger… lang geleden. 

Verhalen over broeder Frans en zuster Clara.  
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Broeder Frans was een goed mens. Hij hielp arme mensen en was vriend met de dieren. Hij 

reisde te voet, en het liefst naar plekken waar het leven moeilijk was voor mensen. Daar wilde 

hij vertellen van de liefde van God. Mensen die het moeilijk hadden, kregen daardoor weer 

hoop. Er kwam een glimlach op hun gezicht.  

Mensen gingen broeder Frans volgen: mannen en 

vrouwen, zo ook zuster Clara en met haar nog veel meer 

vrouwen.  

 

Het was winter, koud en donker in Greccio. Het was vlak 

voor Kerstmis. Een mooi feest. Maar alle mensen in 

Greccio keken somber. Er was van alles te weinig. Te 

weinig hout voor de kachel, te weinig water om te drinken, 

te weinig om te eten. Eigenlijk was er niks moois om te 

vertellen. En dat terwijl het bijna Kerstmis was.  

Broeder Frans en zuster Clara werden er treurig van. “Hoe 

kunnen we deze mensen wat licht brengen” vroeg zuster 

Clara, “en een glimlach op hun gezicht? Weten deze 

mensen wel dat het bijna Kerstmis is, dat feest van licht 

en liefde? Weten deze mensen wel dat Jezus ook hier 

geboren wordt?” 

Broeder Frans was diep in gedachten, hij mompelde wat. Maar zuster Clara drong aan: “Wat 

een treurigheid. Zo kunnen wij de mensen hier toch geen kerstfeest laten vieren?”  

Broeder Frans was het met zuster Clara eens. In zijn gedachten had hij al iets bedacht. “Clara” 

zei hij. Laten we mensen zoeken die ons een kribbe kunnen brengen. “Een kribbe? Je bedoelt 

zo’n voerbak voor de dieren?” “Ja, dat, en een ezel, een os en een paar schapen”. Clara keek 

hem verwonderd aan. “Hoezo?” Frans mompelde wat. Clara wist genoeg. Als broeder Frans 

mompelt dan is hij vast iets van plan… “Een voerbak, een ezel en een os, is dat wat je nodig 

hebt? ” Frans knikte. “Waar moet dat heen dan?” Broeder Frans begon te grijnzen. “We zetten 

het in de kerk”. “In de kerk??? ” riep Clara ontzet. “Dat mag vast niet, dat krijg je nooit voor 

elkaar”. “Nou ja, dan ervoor. Als het maar daar is”.  

Zo gingen broeder Frans en zuster Clara de huizen in Greccio bij langs. Overal vroegen ze of 

mensen een voerbak, een ezel, een os en een paar schapen wilden lenen. Sommige mensen 

gooiden boos hun deuren weer dicht. Anderen lachten hen uit.  

“Zo lachen ze tenminste, dat is alvast wat” zei Clara opgewekt.  

Tijdens hun zoektocht ontmoetten ze enkele herders. Die hadden wel schapen, en een voerbak 

hadden ze ook. Een ander kwam met een ezel en weer een ander herder had wel een bruine 

koe, geen os. “Ook goed,” zei Frans, “die lijkt wel op een os.”  

De herders waren nieuwsgierig. Waar was dit allemaal goed voor?  

Met hun schapen, de voerbak, de ezel en de bruine koe liepen ze mee met Frans en Clara naar 

de kerk.  

“Ho, ho… dat gaat zomaar niet” zei de pastoor toen ze met de hele boel naar binnen gingen. 

Frans praatte op de pastoor in, maar die was onverbiddelijk. “De kerk… is geen plaats voor een 

beestenboel, en een voerbak hoort er ook niet thuis…”, was zijn boodschap.  

“Maar… “, stotterde broeder Frans… “Jezus lag toch ook tussen de beesten?”  

“Niets mee te maken. Een kerk is een kerk, daar horen geen dieren. Punt.” 

“Dan niet” zei Frans. En hij zette de voerbak in de grot, vlak voor de kerk. De ezel en de bruine 

koe ernaast. De herders keken nieuwsgierig toe. Ineens begon het Clara te dagen… Ze 

herinnerde haar het verhaal van hoe Jezus werd geboren in een grot in Bethlehem. Ze keek 

naar Frans… “Bedoel je …? Wil je…? Maak je hier …?”  Frans knikte. 

En zo maakten Frans, Clara en alle mensen van Greccio samen een plek om Kerstmis te vieren.  

 
Hoe het verder gaat horen we volgende week als we de derde kaars aansteken. 

 

5 Kerststal van Franciscus in Greccio 
(fresco van Giotto di Bondone, 1297-
1300) 
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Adventslied “De stal van overal” 
Zing samen het tweede couplet van het adventslied ‘De stal van overal’. 

 

 

Symbool: ezel, os en schapen 
Voor elke week is er een symbool bij het verhaal. Vandaag haalt Frank een aantal beelden uit de 

doos: symbolen die vertellen wat Franciscus belangrijk vindt: een bruine koe, de ezel en enkele 

schapen. Frank pakt ze uit de doos en u zelf vertelt met een paar woorden waarom Franciscus deze 

beelden zo belangrijk vindt: Franciscus houdt van de dieren en als het aan hem ligt komen de 

dieren in de kerststal.  

 

Hang afbeelding 2 van de ‘ezel, os en schapen’ onder de 

tweede kaars van de adventskrans (zie bijlage). 

 

 

Gebed 
 

Goede God, de tweede kaars brandt al.  

Het wordt al lichter. 

We hebben gehoord over de eerste kerststal van broeder Frans. 

Franciscus had hart voor de dieren. 

Wij bouwen mee met broeder Frans aan de stal van overal 

en daar staan nu al: een ezel, een os en de schapen. 

 

Maar is er wel voldoende plaats voor dieren? 

Niet alle mensen zorgen goed voor de dieren. 

Daarom vragen we u, God, 

help ons en alle mensen om de dieren te zien 

en ze een plaats te geven in onze wereld: 

in onze grote stal van overal. 

 

 

Afsluiting 
Suggestie: wanneer er ook in alle groepen of lokalen een stalletje komt te staan:  

geef enkele kinderen uit elke groep de betreffende beeldjes mee, om ze na de viering in het 

stalletje in hun lokaal te kunnen zetten. 

Deze kinderen lopen – met een beeldje in hun hand – plechtig voorop naar de eigen groep en de 

leerkracht wijst hen waar de beeldjes neergezet mogen worden.  

 

Alternatief: werk met de bouwplaat van de kerststal (zie bijlage: druk hem vergroot af op stevig 

A3-papier) en laat de betreffende beelden van deze week inkleuren door een aantal kinderen (elke 

week een ander groepje). Plaats de gekleurde beelden bij het zelfgemaakte stalletje. 

 

Los hiervan kan ook elk kind een eigen kerststalletje opbouwen met de bouwplaat op A4-formaat 

(zie bijlage): kleur elke week de betreffende beelden. Voor de kerstvakantie kunnen de kinderen 

een stalletje mee naar huis nemen. 
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3e Advent   

Kerststal in Bethlehem 
 

 

Welkom  
Welkom allemaal! Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.  

We zijn hier bij elkaar gekomen om de advent te vieren.  

Over twee weken is het Kerstmis. Dat is een heel groot feest en op grote feesten moet je je 

altijd goed voorbereiden. Dat gaan we vandaag samen weer doen. Nu al de derde keer. We 

steken opnieuw een kaars aan op de adventskrans. Zo komt er steeds meer licht. En wanneer er 

vier kaarsen branden wordt het Kerstmis.  

Vorige week hebben Juf Carlijn en Frank de beelden van de herders en de schapen uitgepakt. Ze 

zijn nog niet bij de stal. Die is nog leeg. De herders zijn op het veld. Je weet nog waarom de 

herders erbij kwamen? Ja, zij  (verklaring) 

Vandaag luisteren we naar het derde verhaal. Wat zal er vandaag gebeuren met de beelden? 

Maar eerst gaan we de derde kaars op de adventskrans aansteken.  

 
 

Adventskrans: aansteken van de 3e kaars  
De derde kaars wordt aangestoken  

 

Een kind (of een leerkracht) leest:  

 

Er branden nu drie kaarsen - 

dat is een mooi gezicht! 

Wij dromen van het kerstfeest 

en zingen samen van het licht.  

 

We zingen samen het derde couplet van het adventslied “Zingend naar kerst” (zie bijlage en 

muziekarchief van Trefwoord) of een door u gekozen Adventslied. 

 

 

Het derde verhaal 
Daar zijn ze weer: juf en Carlijn en Frank. Ze zullen vandaag weer een paar beeldjes uit de doos 

halen. Maria, Jozef en de ezel staan er al. En zie wie daar aankomen? Frans en Clara. Zij hebben 

vorige keer laten weten dat de herders heel belangrijk zijn. 

Nog niet alle beelden zijn te zien. Welk beeld zal Frank vandaag uitpakken? En wie zullen we 

vandaag in het verhaal tegenkomen?  

(Als u twee kinderen bereid hebt gevonden om als Maria en Jozef het verhaal uit te beelden…)  

Oh, daar komen Maria en Jozef aan. Zij hebben ons iets te vertellen. Luister maar. 

(Juf Carlijn, Frank, Frans en Clara gaan aan weerszijden van de stal op de grond of op een stoel 

zitten). 

 

 

3. De stal van overal… Maria en Jozef bij de stal 
 

Lang, heel lang geleden woonde er in Nazareth een jonge vrouw. Ze heette Maria. Ze was 

verloofd met Jozef. 

Het was nog donker toen Maria een beetje wakker werd. In haar bed was het veilig en lekker 

warm. Buiten liepen overal Romeinse soldaten. Iedereen was bang voor hen. Ook was het koud.  

Ze draaide zich om onder haar deken. Dat was nog wat met die dikke buik van haar. Ze voelde 

het kindje bewegen. Even, heel even wilde ze nog blijven dromen, want de dag zou lang en 
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zwaar worden. Dat wist ze. Samen met Jozef moet ze op reis. Helemaal naar Bethlehem. Omdat 

de Keizer heeft bedacht dat iedereen zich moest laten inschrijven in zijn geboorteplaats.  

“Kan dat niet even wachten? ” had ze gevraagd.  Maar Jozef had somber ‘nee’ geschud. Dat kan 

niet. Als de Keizer iets beveelt… dan weet je het wel…  

“Maar onze baby dan, kan ik thuisblijven”. Weer schudde Jozef ‘Nee’. “Je weet het, Maria… van 

de Keizer mogen we niet wachten, en ik laat je niet alleen. Er zit niets anders op.” 

 

Maria draaide zich nog even om. Vandaag moesten ze gaan. Maar nu nog even niet. Ze voelde 

haar kindje bewegen en doezelde een beetje weg. In haar droom zag ze weer die engel. Die 

kwam zomaar aangewaaid. Gabriël heette hij. Had ze dat nou gedroomd of was het echt?  

Gabriël had haar verteld dat ze een kindje zou krijgen. Nogal wiedes… bijna alle vrouwen kregen 

kindjes. Maar nee. Haar kindje zou bijzonder zijn. Ze moest hem Jezus noemen. Het betekent 

God redt. Haar kindje zal licht brengen in een wereld die donker is door oorlog en armoede. 

Haar kindje zal vrede brengen, en blijdschap. Nou ja, dat klonk allemaal wel mooi, maar ze was 

nog jong en nog maar net met Jozef. Het zal wel. “Bij God is alles mogelijk”,  had de engel nog 

gezegd. Nou ja…  

Korte tijd later bleek dat ze in verwachting was. Gelukkig had ze het hele verhaal aan Jozef 

verteld, en hij geloofde haar.  

Dat was in Nazareth trouwens wel anders. Sommige mensen spraken schande. “Zo kort nog 

maar met Jozef en meteen al in verwachting van een kind”.  Maria werd er soms moedeloos 

van, maar gelukkig wist ze wel beter. Die engel had het haar echt verteld. Of de mensen het nu 

geloven of niet. En ze was met Jozef. Die geloofde het wel en hij zorgde voor haar, door dik en 

dun. Dat wordt vast een goede vader.  

 

Het eerste licht piept door het luik naar binnen. “Maria, Maria… wakker worden. We moeten 

gaan”.  Weg was die fijne droom. Het voelde koud. Ze stond op, deed haar warme mantel om 

en kwam naar buiten. In het licht zag ze Jozef. Hij had een ezel aan touw. “Verrassing” riep hij 

glimlachend. “Hij draagt onze spullen, en jij kunt er ook wel op zitten als je moe wordt.” Hoewel 

ze erg opzag tegen de reis, glimlachte ze. Die lieve, lieve Jozef toch…  

In het ochtendlicht vertrokken ze op weg naar Bethlehem. De reis was vermoeiend. Eerst in de 

ochtendkou, later in de hete middagzon. En toen de zon onderging weer in de kou. Het werd al 

donker toen ze eindelijk in de verte Bethlehem zagen liggen. Maria was doodmoe. Gelukkig kon 

ze op de ezel zitten. Nog even, en ze zouden in Bethlehem wel ergens een slaapplaats vinden.  

 

Het was dringen voor de poort. Jozef was niet de enige die zich moest laten inschrijven, dat was 

wel duidelijk. Iedereen wilde naar binnen, bang voor de Keizer als ze niet op tijd zouden zijn.  

Nog net voor het sluiten van de poort waren zij in de stad. Maar nu… een slaapplaats vinden? 

Dat was nog niet zo makkelijk. De herbergen waren vol, overal lagen mensen op straat. 

Niemand lette op hen. Niemand zag haar dikke, dikke buik. Ze werd er moedeloos van.  

En Jozef…overal klopte hij aan. Wees naar haar dikke buik. Overal schudden de mensen “Nee, 

geen plek voor jullie”. Het was kort voor middernacht, en Jozef had de moed ook bijna 

opgegeven. Hij klopte nog een keer ergens aan bij een zekere Eli. Een vriendelijke man deed 

open. Hij zag hoe vermoeid Maria was, en haar dikke buik. “Mijn God”, riep hij uit ”Dit kan zo 

toch niet. Het is niet veel wat ik heb, maar ik zal jullie 

helpen. Even buiten de poort heb ik een klein hutje voor 

mijn schapen. Ik loop met jullie mee, ik heb een sleutel van 

de poort.  Er zijn daar herders buiten die de wacht houden. 

Ik zal hen zeggen dat ze goed op jullie moeten passen.” 

Maria huilde van vermoeidheid en opluchting. Ze keek Eli 

dankbaar aan. “Eindelijk kan ik rusten, eindelijk een plekje 

voor ons…”, dacht ze. Eli gaf haar nog gauw een paar 

dekens. Hij had het gevoel dat het kindje nu heel snel zou komen.  

Hoe het verder gaat horen we volgende week als we de vierde kaars aansteken. 

6 Kerststal van olijfhout uit Bethlehem                           



16 

 

 

 

Adventslied “De stal van overal” 
Zing samen het derde couplet van het adventslied ‘De stal van overal” 

 

 

Symbool: stro en lege kribbe 
Voor elke week is er een symbool bij het verhaal. Deze week de kribbe en wat stro.  

Laat Frank deze twee symbolen uit de grote doos halen en vertel zelf wat deze ‘beelden’ uit de 

kerststal willen vertellen. De voerbak van de dieren, waarin hooi, in de stal is de plek waar het 

kindje van Maria en Jozef komt te liggen.  

 

Hang afbeelding 3 van de ‘lege kribbe met stro’ onder de 

derde kaars van de adventskrans (zie bijlage). 

 

 

Gebed 
 

Goede God, 

de derde kaars brandt,  

bij de dieren in de stal is er stro en een kribbe. 

Maria en Jozef hebben een rustplek gevonden. 

Kerstmis kan nu komen. 

 

Maar God, we denken aan al die andere mensen  

die geen slaapplaats kunnen vinden. 

We hopen dat zij ook een stal vinden… 

waar er voedsel en een bed is, 

waar ze kunnen uitrusten. 

Help ons om in de stal van overal  

ook een huis voor iedereen te maken. 

 

 

Afsluiting 
Suggestie: wanneer er ook in alle groepen of lokalen een stalletje komt te staan:  

geef enkele kinderen uit elke groep de betreffende beeldjes mee, om ze na de viering in het 

stalletje in hun lokaal te kunnen zetten. 

Deze kinderen lopen – met een beeldje in hun hand – plechtig voorop naar de eigen groep en de 

leerkracht wijst hen waar de beeldjes neergezet mogen worden.  

 

Alternatief: werk met de bouwplaat van de kerststal (zie bijlage: druk hem vergroot af op stevig 

A3-papier) en laat de betreffende beelden van deze week inkleuren door een aantal kinderen (elke 

week een ander groepje). Plaats de gekleurde beelden bij het zelfgemaakte stalletje. 

 

Los hiervan kan ook elk kind een eigen kerststalletje opbouwen met de bouwplaat op A4-formaat 

(zie bijlage): kleur elke week de betreffende beelden. Voor de kerstvakantie kunnen de kinderen 

een stalletje mee naar huis nemen. 
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4e Advent   

Iedereen rond de kerststal 
 

We hebben ervoor gekozen om deze vierde viering een kerstviering te laten zijn.  

 

Voor de inrichting van de ruimte 

 Centraal in de ruimte of op het toneel wordt het kerstverhaal door kinderen uitgebeeld, terwijl 

een verteller vertelt.  

Rollen/kinderen:  

Maria, Jozef, een baby of pop in een kribbe. Enkele herders, een man (Eli), drie koningen. 

Rekwisieten:  

een kribbe, een engel, een ster die boven het centrale deel kan worden opgehangen, 

schapen, os en ezel (bv. vrij groot uitgeknipt van karton).  

 Links aan de zijkant van de ruimte of het toneel, maar wel zichtbaar voor de kinderen: 

Frank en Carlijn, in de weer met de doos met spullen voor een kerststal.  

Terwijl het verhaal wordt verteld en op het middentoneel wordt uitgebeeld, bouwen Frank en 

juf Carlijn parallel een kerststal op.  

 Rechts op digibord of poster: de kerstafbeelding van Greccio (zie bijlage).  

 

 

Welkom  
Welkom allemaal! Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.  

We zijn hier bij elkaar gekomen om de advent te vieren.  

Het is al bijna Kerstmis. Dat is een heel groot feest en op grote feesten willen we ons altijd goed 

voorbereiden. Dat hebben we nu al 3 weken gedaan: 3 kaarsen branden er al. Nog één weekje. 

Vandaag steken we de vierde kaars aan. 

Daar staan nu al Maria, Jozef, de ezel. We hebben het verhaal van Maria en Jozef zelf gehoord 

vorige keer. Daar de kribbe en het stro, die vertellen waar ze terecht zijn gekomen: in de stal 

van overal. En daar de dieren, waar Frans en Clara over vertelden, die keer ervoor.  

Ík ben benieuwd wat er vandaag met de beelden gaat gebeuren. 

Maar eerst gaan we de vierde kaars op de adventskrans aansteken.  

 
 

Adventskrans: aansteken van de 4e kaars  
De vierde kaars wordt aangestoken  

 

Een kind (of een leerkracht) leest:  

 

Er branden nu vier kaarsen - 

dat is een mooi gezicht! 

Wij dromen van het kerstfeest 

en zingen samen van het licht.  

 

We zingen samen het vierde couplet van het adventslied “Zingend naar kerst” (zie bijlage en 

muziekarchief van Trefwoord) of een door u gekozen Adventslied. 
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Het vierde verhaal 
Frank en juf Carlijn zijn nog bezig met het inrichten van de kerststal. Het is bijna Kerstmis.  

Ze hebben nog niet alle beelden uit de doos uitgepakt. Op wie wachten we nog? Welke beelden 

moeten nog uitgepakt worden? Vandaag moet het toch wel klaar kunnen zijn. Dan kan het feest 

beginnen. Luister maar goed…   

 

(Maria en Jozef aanwijzen) Wacht, daar komen Maria en Jozef. En zie… daar staan de ezel en de 

os en de kribbe al in de stal.  

(Frans en Clara aanwijzen) En zie daar… Frans en Clara. We gaan horen hoe het met hun 

kerststal verder is gegaan. 

 

 

4. In de stal van overal… alle figuren in de stal 
 
a. Ga als verteller centraal bij Maria en Jozef staan (of onder de derde kaars van de 

adventskrans waar het stro en de kribbe aan bevestigd zijn).  
Maria ligt op het stro/de grond bij de kribbe met het kind in haar armen en Jozef staat 
erbij. Vertel het verhaal waarbij Maria en Jozef aangekeken kunnen worden of 
pantomimisch uitbeelden wat verteld wordt.  

 

Zorg dat het nog wat donker is. 

Kijk eens aan, de ezel en de os zijn hier binnen in het hutje van Eli. Ook wat schapen zijn 

binnen. Ze houden het hier lekker warm. Maria ligt nog een beetje te dromen. Laten we eens 

kijken… Ja, het kindje is geboren. Het ligt in de kribbe. Maria ligt vast een beetje te dromen, 

want wat is het een mooi lief kindje. Hij zal licht brengen in een wereld die donker is door oorlog 

en armoede: vrede en blijdschap….  

 

Samen zingen: (terwijl de kinderen zingen, wordt de engel boven de stal gehangen) 

 Nu zijt wellecome, Jesu, lieve Heer 

 Gij komt van al zo hoge, van al zo veer 

 Nu zijt wellecome uit de hoge hemel neer 

 Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit weer 

 Kyrie leis 

 

Het licht wordt sterker. Iemand bonst op een deur of trommel.  

Hoor, er wordt geklopt. Laten we eens kijken…  Kijk, de herders staan met Eli aan de deur.  

Eén van de herders zegt:  

“Wij hebben vannacht engelen gezien. Ze maakten een lichtboog aan de hemel en ze 

zongen zo mooi. Ze zeiden dat we hier moeten kijken. Want hier is een kindje geboren. 

Hij heet ‘God redt’. Hij zal licht brengen in een wereld die donker is door oorlog en 

armoede. Hij zal vrede brengen en blijdschap.”  

Jozef laat ze hartelijk binnen en zegt: “Wees welkom in de stal van overal.” 

De herders komen binnen en gaan rond de kribbe zitten.  

Het was allemaal heel simpel, maar het werd wel heel gezellig binnen. Kijk maar. De herders 

blijven maar kijken naar dit lieve kleine kindje. Zo kwetsbaar klein. En Eli riep steeds: “Mijn 

God, wat een geluk is hier...”  

De stal was vol blijdschap en liefde.   

 

Samen zingen: (terwijl de kinderen zingen, wordt er een ster boven dit tafereel opgehangen) 

 d’ Herders op de velden, hoorden een nieuw lied 

 Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.  

 Ga naar geen der straten, en je zult hem vinden, daar 

Betlehem is de stede, daar is het geschied, voorwaar 

kyrieleis 
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Hé, kijk nu toch eens… Er is een ster verschenen aan de hemel. Wat bijzonder. Zo helder heb ik 

hem nog nooit gezien. Het is vast een teken dat wat hier gebeurt, heel bijzonder is.  

En kijk daar… drie mensen. Ze komen van ver als je hun kleren ziet.  

(De drie wijzen komen op, en knikken van ja…)  

Een van de wijzen vertelt: “Heel ver in het Oosten was de ster te zien. Zo helder, zo mooi. Dit 

hadden we nog nooit gezien. We voelden dat dat deze ster een teken is, een teken dat er een 

nieuwe koning geboren is. We hebben geen moment meer geaarzeld. We hebben meteen onze 

koninklijke geschenken ingepakt, goud, wierrook en mirre, de kamelen opgezadeld en we zijn 

op reis gegaan. De heldere ster achterna.”  

 

Hoor, er wordt geklopt. Laten we eens kijken…   

 

De wijzen staan aan de deur en zeggen:  

“Wij hebben een ster gezien. Hij maakte een lichtboog aan de hemel. We weten dat hier 

een kindje is geboren. Hij heet ‘God redt’. Hij zal licht brengen in een wereld die donker 

is door oorlog en armoede. Hij zal vrede brengen en blijdschap.  

Jozef laat ze hartelijk binnen en zegt: “Wees welkom in de stal van overal.” 

De wijzen komen binnen en knielen voor het kind in de kribbe.   

 

Samen zingen 

 d’ Heilige drie koningen, uit dat verre land 

 Zij zochten onze heere met offerand 

 Z’offerden ootmoedelijk, mir(re), wierook ende goud 

 Ter ere van dit kindje dat alle ding behoudt,  

kyrieleis 

 
Ondertussen bouwen Frank en juf Carlijn met de beelden van 
Maria, Jozef en het kindje de kerststal op. Ze zetten de herders en 
de koningen erbij. De dieren nog niet. 

 

 
b. Ga nu als verteller bij de afbeelding van Greccio staan (zie bijlage, te tonen als print of op 

digibord). Frans en Clara staan daar en vertel nu het verhaal over de stal van Franciscus. 
Laat eventueel twee kinderen als Franciscus en Clara pantomimisch uitbeelden wat er over 
hen verteld wordt.  

 

In Greccio hadden Frans en Clara een stal gemaakt. Met een bruine koe als os, een ezel en 

schapen. Frans vroeg de drie herders om bij de kribbe, de ezel, de bruine koe en de schapen te 

blijven. De anderen vroeg hij om met hem, en Clara mee te gaan. “We gaan weer naar het dorp 

en we vertellen aan iedereen dat er iets bijzonders is te zien, in de grot bij de kerk.”  

De herders gingen voorop. Ze klopten aan bij alle huizen en vertelden dat er iets bijzonders was 

te zien, in de grot voor de kerk. Het duurde niet lang of een hele stoet mensen liep die kant op. 

Enkele kinderen beelden die stoet uit en komen op en gaan voor de afbeelding van de 

stal in Greccio zitten.  

Kinderen voorop. Er was een jongen bij die niet goed kon lopen, een klein meisje werd 

gedragen. Ze hielpen elkaar. Daarachter kwamen de grote mensen. Een stevige kerel nam een 

oudere vrouw in de arm, de bakker kwam met een mand brood, de slager droeg een worst, en 

enkele vrouwen hadden uien en groenten bij zich. Pietro die hard lachend de deur had 

dichtgesmeten toen Frans kwam vragen om een ezel, een koe en een voerbak had nu Sabina 

een deken omgeslagen, tegen de kou. De smid deelde fakkels uit zodat iedereen licht had.  

Clara en Frans zagen de mensen naar hun toekomen: fakkeldragers met een glimlach op het 

gezicht. Het was geweldig om te zien.  

Zo verzamelden de dorpelingen zich bij de grot. Frans vroeg nu of Sabina bij de voerbak wilde 

neerknielen net als Maria en Pietro achter haar om net als Jozef haar te beschermen.  



20 

 

Clara begon te zingen, een lied van het eerste kerstfeest. Van Maria en Jozef, van het kind in de 

stal. De mensen zagen een lichtboog aan de hemel en begonnen ook te zingen:  

Samen zingen 

 ‘t Is geboren het goddelijk kind, 

 Kom, herders speelt op de feest schalmeien. 

 ’t Is geboren het goddelijk kind, 

 dat ons allen zo zeer bemint.  

 

 In een stal ligt dat goddelijk kind 

 Tussen ezel, os en wat schapen.  

In een stal ligt dat goddelijk kind 

dat ons allen zo zeer bemint. 

 

De kinderen zongen mee. Anderen huilden van ontroering. De bakker en de slager deelden 

brood en worst. “Vandaag is het voor het eerst echt Kerstmis!”, zei de smid. Clara knikte…. 

Maar niet alleen Christus, ook jullie hebben hier nu vreugde en het licht gebracht.  

 

Maar de pastoor zat nog in het donker. Hij hoorde het gezang bij de grot. Wat hadden die Frans 

en Clara nou toch weer de boel op stelten gezet. Heel voorzichtig deed hij de deur van de kerk 

op een kier en gluurde stiekem naar buiten. Hij keek en wist niet wat hij zag… Al dat licht, al die 

mensen voor het eerst in jaren weer vrolijk. Hij zag de beesten, de herders die in zijn kerk nooit 

welkom waren, omdat ze naar schaap stonken. Hij zag Sabina en Pietro bij de kribbe… of zag hij 

Maria en Jozef? Even wist hij het niet meer. Maar hij zag een kind in de kribbe. Het straalde.   

Was dit een wonder, een visioen van God? Hij kon zich niet meer inhouden, en jubelde vol 

verwondering:  

“’t Is geboren het goddelijk kind. In de stal van overal. Hij zal licht brengen in een 

wereld die donker is door oorlog en armoede. Hij zal vrede brengen en blijdschap.  

Kijk, in de kribbe, vannacht is onze redder geboren, Gods kind.” 

  

De vreugde was niet meer te houden. De pastoor, Frans en Clara…. Die hele nacht werd er 

gezongen in Greccio, van vreugde en verwondering. Tegen de ochtend, toen het al licht werd 

vroeg de pastoor of hij volgeling van Frans mocht worden. “Dat kan”, zei Frans. En Clara voegde 

lachend toe… “Als wij voortaan de kerststal in de kerk mogen bouwen”.  

De pastoor knikte en zei: “Niet alleen in mijn kerk, maar ook bij mensen thuis. Gods kind is 

thuis overal waar mensen wat ruimte maken voor vreugde en licht. In de stal van overal" 

 

Zo komt het dat wij in onze school… bij jullie thuis… in de kerk een stalletje bouwen om Gods’ 

kind welkom te heten en ruimte maken voor vreugde en licht. 

 

En Frans staat bij de stal en nodigt iedereen uit:  

“Kom binnen, kom binnen. Wees welkom in de stal van overal.” 

 

 Samen zingen (mel. ’t Is geboren het goddelijk kind) 

  

‘t Ligt in doeken, het ligt op hooi. 

’t Is zo arm in zijn kleine kribbe 

’t Ligt in doeken, het ligt op hooi 

’t Is zo arm maar zo wonder mooi.  

 
Ondertussen plaatsen Frank en juf Carlijn de beelden van de dieren bij de stal: de os, de ezel, 
de schapen, de kameel en het hondje van de herders. 
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c. Loop nu als verteller naar Frank en juf Carlijn en vertel….  

 

Op school hebben juf Carlijn en Frank een stal gemaakt. Ze zijn nog steeds bezig om de 

beelden van de kerststal op de goede plaats te zetten. Bijna alles staat er al. Of toch niet?  

Juf en Frank kijken nog even in de doos.  

Frank vertelt: “De arme herders en de koningen kwamen als eerste bij Jezus. De koningen waren 

dan wel niet arm, maar ze kwamen van ver, het waren vreemden: armen en vreemdelingen.  

Precies ook wat Franciscus/Frans belangrijk vond: er zijn voor de arme mensen.” 

Juf Carlijn en Frank plaatsen de laatste beelden van de herders en de koningen bij de 

kerststal. Hang afbeelding 4 van de ‘hele stal met herders en koningen’ onder de vierde 

kaars van de adventskrans (zie bijlage). 

Frank loopt naar de doos en haalt er nog iets uit. Frank houdt het beeld van de engel omhoog. 

Frank legt het meteen uit: “De engel vertelde de herders over de geboorte van Jezus.  

De ster wees de koningen de weg: die hangt er al.”  

Frank plaatst de engel bij de stal en wijst op de ster 
 

Samen kijken juf Carlijn en Frank naar hun stal… De stal van overal.  

Dan zegt juf Carlijn: “Prachtig, Frank. Wat heb je me goed geholpen. Nu kunnen we het 

kerstfeest gaan vieren. Laat de kinderen uit alle klassen maar komen.” 

Juf Carlijn, Frank en de verteller kijken verbaasd naar alle kinderen in de zaal  

Dan ziet juf Carlijn pas dat alle kinderen er al zijn.  

Juf Carlijn, Frank en de verteller roepen tegelijk:  

“O, jullie zijn er al!”   

 

Zing dan samen het eerste couplet van het lied “Eer zij God in onze dagen” 

 

Eer zij God in onze dagen 

Eer zij God in deze tijd 

Mensen van het welbehagen 

Roept op aarde vrede uit 

 

Gloria in Excelsis Deo 

Gloria in Excelsis Deo 

 

Dan zegt juf Carlijn: “Het kerstfeest is begonnen. Laten we elkaar vrede en blijdschap brengen. 

En geloven dat een klein en kwetsbaar kindje licht en vrede brengt. Dat het kerstkind geboren 

mag zijn, in de stal van overal.”  

 

 
Symbool: de kerststal met alle beelden 

Voor elke week is er een symbool bij het verhaal. Deze week de ‘kerststal met alle beelden’.  

Frank heeft ondertussen de hele kerststal opgebouwd.  

 

Hang nu afbeelding 4 van de ‘kerststal met alle beelden’ 

onder de vierde kaars van de adventskrans (zie bijlage). 
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Gebed 
 

Goede God, 

de vierde kaars brandt: nu is het volop licht  

en in onze stal van overal is het al Kerstmis. 

In die stal is plaats voor iedereen… 

voor de herders en de wijzen, 

voor de armen en de vreemdelingen. 

 

God, met u willen we het lichter te maken 

en de deur van onze stal openzetten  
voor wie niets hebben of vreemde zijn in ons 

land. 

Dan kan het echt Kerstmis worden 

een feest van vrede in onze stal, in onze wereld. 

 

 

 

Afsluiting van de viering 
 

En wij weten ondertussen waar die stal te vinden is. We hebben hier vandaag eigenlijke drie 

stallen gebouw. En dat klopt ook, want het is ‘een stal van overal’.  

Overal…  is de stal van overal. In Bethlehem, in Greccio, hier op school, overal waar wij plaats 

maken voor liefde, vrede, blijdschap en zorgzaamheid. 

En daarom ook hier in onze school… (wijs op de stal) ‘de stal van overal’.   

Laat we zingen: het lied van ‘de stal van overal’.   

 

 

Adventslied “De stal van overal” 
Zing samen alle coupletten van het adventslied “De stal van overal”. 

 

 

Afsluiting 
(wanneer de viering overdag is en er in de groepen nog verder gewerkt wordt of samen gegeten) 

geef enkele kinderen uit elke groep de laatste beeldjes mee, om ze na de viering in het stalletje in 

hun lokaal te kunnen zetten. 

Deze kinderen lopen – met een beeldje in hun hand – plechtig voorop naar de eigen groep en de 

leerkracht wijst hen waar de beeldjes neergezet mogen worden.  

 

Alternatief: werk met de bouwplaat van de kerststal (zie bijlage: druk hem vergroot af op stevig 

A3-papier) en laat de betreffende beelden van deze week inkleuren door een aantal kinderen (elke 

week een ander groepje). Plaats de gekleurde beelden bij het zelfgemaakte stalletje. 

 

Los hiervan kan ook elk kind een eigen kerststalletje opbouwen met de bouwplaat op A4-formaat 

(zie bijlage): kleur elke week de betreffende beelden. Nu is het moment om de kinderen hun 

stalletje mee naar huis te geven. 

 

 
  

7 Kerststal in de Michaelkerk in Emmeloord 



23 

 

Bijlage 1 

1e advent 
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2e advent 
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3e advent 
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4e advent 
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Kerststal 
bij het project “De stal is overal” 

 

Elke week hoor je een stukje 

van het kerstverhaal.  

Kleur steeds de personen of 

dieren waar je deze keer 

over gehoord hebt en knip ze 

alvast uit.  

Maak zo je eigen kerststal, 

bv. een kijkdoos in een 

schoenendoos. 

Alternatief voor een grotere 

kerststal: zie suggestie op 

het eind van elke 

adventsviering. 

 

 

 

 

 

 

ontleend aan: www.nukleuren.nl/kerststal-deel-1.htm  

 

 

http://www.nukleuren.nl/kerststal-deel-1.htm
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ontleend aan: www.nukleuren.nl/kerststal-deel-2.htm  

 

http://www.nukleuren.nl/kerststal-deel-2.htm
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ontleend aan: www.nukleuren.nl/kerststal-deel-3.htm  
 

  

http://www.nukleuren.nl/kerststal-deel-3.htm
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De kerststal van Franciscus in Greccio 
 

 

 

Eerste kerststal door Franciscus van Assisi in Greccio 
bron: http://bloeiendeklaproos.nl/francis/kerst.htm  

http://bloeiendeklaproos.nl/francis/kerst.htm
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In de stal van overal  

op de melodie van ‘Midden in de winternacht’ 

tekst: Tom Knippers 

 

 

1. 

In de stal van overal 

komen allen samen. 

Wij op school hier in de hal 

bij een doos met beelden. 

Elk beeld met een groot verhaal 

Zie welk beeld Frank nu weer haalt. 

’t Is een vrouw, ’t is een man 

Jozef en Maria: 

vader, moeder, bijna. 

 

2. 

In de stal van overal 

staan nu Frans en Clara. 

Met het hele dorp zijn zij 

en zij vormen samen... 

beelden uit het kerstverhaal 

voor de kerk van Greccio  

Zie de os, zie het schaap, 

zie daar ook de ezel. 

Frans kiest voor de dieren. 

 

3. 

In de stal van Bethlehem 

waar het is begonnen, 

staan nu alle mensen daar, 

klaar voor de geboorte. 

In die stal daar in het stro 

ligt Maria, Jozef ook. 

Zij zijn blij, bedje klaar: 

warm stro in de kribbe. 

Jezus kan nu komen. 

 

4. 

In de stal van overal, 

is Jezus nu geboren. 

Daar en toen en ook bij ons, 

is het licht gekomen. 

Herder, engel, koning, ster: 

ieder weet de weg naar Hem,  
naar die stal, hier bij ons, 

hier kan het gebeuren: 

open alle deuren. 
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Kerstliederen voor de 4e adventsviering/kerstviering 
 

 

Nu zijt wellecome 

 

 

 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer 

Kyrieleis  

 

D’ herders op de velden hoorden een nieuw lied 

Dat Jesus was geboren, zij wisten ‘t niet 

Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar 

Beth’lem is de stede daar is ‘t geschied voorwaar 

Kyrieleis 

 

D’ heilige drie Koon’gen uit zo verre land 

Zij zochten onze Here met offerhand 

Z’ offerden ootmoedelijk mir’, wierook ende goud 

t Ere van den Kinde dat alle ding behoudt 

Kyrieleis 
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’t Is geboren het goddelijk kind 

 

 

 

Refr.  

‘t Is geboren het goddelijk kind, 

 Kom, herders speelt op de feestschalmeien. 

 ’t Is geboren het goddelijk kind, 

 dat ons allen zo zeer bemint.  

 

 1. 

In een stal ligt dat goddelijk kind 

Tussen ezel, os en wat schapen.  

In een stal ligt dat goddelijk kind 

dat ons allen zo zeer bemint. 

 

2. 

‘t Ligt in doeken, het ligt op hooi. 

’t Is zo arm in zijn kleine kribbe 

’t Ligt in doeken, het ligt op hooi 

’t Is zo arm maar zo wonder mooi.  
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Eer zij God in onze dagen 

 

 

 

Eer zij God in onze dagen 

Eer zij God in deze tijd 

Mensen van het welbehagen 

Roept op aarde vrede uit 

 

Gloria in Excelsis Deo 

Gloria in Excelsis Deo 


