
Kerstspel:	  De	  eigenwijze	  
Stephan	  de	  Jong	  
Gebaseerd	  op	  ‘De	  vierde	  wijze’	  van	  Henry	  van	  Dyke	  
	  
De	  tekst	  van	  het	  kerstspel	  is	  afgedrukt	  in	  het	  kerstnummer	  2015	  van	  maandblad	  Open	  Deur	  
(‘Kadootje’)	  
Hieronder	  vindt	  u	  aanwijzingen	  hoe	  dit	  kerstspel	  op	  te	  voeren	  is	  en	  suggesties	  voor	  liedjes	  
die	  tussen	  de	  vertelde	  en	  gespeelde	  scènes	  gezongen	  kunnen	  worden.	  
	  
De	  eigenwijze	  en	  kerst	  in	  Betlehem	  
In	  ‘De	  eigenwijze’	  volgen	  we	  twee	  verhalen	  die	  aan	  het	  eind	  bij	  elkaar	  komen:	  de	  tocht	  van	  
de	  vier	  wijzen	  (en	  vooral	  de	  vierde	  wijze,	  de	  eigenwijze)	  op	  zoek	  naar	  het	  koningskind	  	  en	  het	  
verhaal	  van	  Jozef	  en	  Maria	  die	  op	  weg	  gaan	  naar	  Betlehem,	  daar	  aankomen	  en	  onderdak	  
vinden	  in	  een	  stal,	  waar	  Jezus	  geboren	  wordt.	  
Steeds	  wordt	  afwisselend	  een	  scène	  uit	  het	  eerste	  en	  het	  tweede	  verhaal	  verteld.	  
Het	  voorlezen	  van	  de	  verhaaltekst	  zonder	  liedjes	  duurt	  ongeveer	  een	  kwartier.	  
	  
Extra	  scène	  
Onderstaande	  scène	  ontbreekt	  in	  de	  verhaaltekst	  in	  Open	  Deur,	  hij	  kan	  desgewenst	  
ingevoegd	  worden	  na	  scène	  V	  –	  Kindje	  Jezus	  wordt	  geboren	  
	  
De	  eigenwijze	  wil	  alle	  kinderen	  vrolijk	  maken	  
De	  eigenwijze	  liep	  verder.	  Hij	  was	  nu	  niet	  ver	  van	  Betlehem	  meer.	  Hij	  had	  trek	  gekregen	  en	  
wilde	  wat	  snoep	  uit	  de	  zak	  halen.	  Maar	  ineens	  zag	  hij	  een	  hele	  groep	  kinderen.	  Hij	  was	  zelf	  
ook	  kind	  geweest	  en	  dol	  en	  dwaas	  en	  ook	  dol	  op	  snoep.	  Voor	  hij	  het	  wist,	  stond	  hij	  het	  
snoep	  uit	  te	  delen.	  
(De	  eigenwijze	  deelt	  uit	  aan	  kinderen	  in	  de	  kerk)	  
	  
Aanwijzingen	  voor	  het	  opvoeren	  
Op	  welke	  manier?	  
1	  Met	  twee	  vertellers:	  
Eén	  verteller	  vertelt	  het	  verhaal	  van	  de	  wijzen/de	  eigenwijze,	  de	  ander	  dat	  van	  Jozef,	  Maria,	  
de	  herders	  en	  Jezus.	  De	  rol	  van	  verteller	  kan	  prima	  door	  wat	  grotere	  kinderen	  vervuld	  
worden.	  
Laat	  de	  twee	  vertellers	  vanaf	  verschillende	  plekken	  vertellen	  of	  voorlezen.	  
De	  liedjes	  kunnen	  door	  alle	  aanwezigen	  samen	  gezongen	  worden.	  
	  
2	  Met	  twee	  vertellers	  en	  (zwijgende)	  spelers:	  
Terwijl	  twee	  personen	  het	  verhaal	  vertellen,	  spelen	  anderen	  het	  uit.	  
Bedenk	  of	  u	  de	  vertellers	  zichtbaar	  wilt	  laten	  zijn.	  Het	  kan	  ook	  goed	  werken	  als	  de	  vertellers	  
alleen	  hoorbaar	  zijn.	  



	  
Rollen:	  	  
Minimaal,	  naast	  de	  vertellers:	  drie	  wijzen,	  een	  eigenwijze,	  Jozef,	  Maria,	  een	  gewonde	  man,	  
een	  dokter,	  herders,	  een	  slavin,	  soldaten	  (van	  wie	  één	  officier),	  herbergier,	  de	  vrouw	  van	  de	  
herbergier,	  koning	  Herodes,	  engelen,	  vrouw,	  klein	  kind.	  
Aan	  te	  vullen	  met:	  ezeltje,	  schapen,	  een	  echte	  baby	  Jezus.	  
Dubbelrollen	  zijn	  mogelijk.	  Bedenk	  wel	  dat	  er	  geen	  tijd	  is	  om	  echt	  te	  verkleden.	  Houd	  dat	  
dus	  simpel	  –	  iets	  (anders)	  op	  je	  hoofd	  zetten,	  een	  doek	  omslaan	  bij	  wijze	  van	  mantel,	  een	  
herdersstaf	  of	  een	  soldatenspeer	  in	  je	  hand	  nemen	  gaat	  snel.	  
	  
Decor:	  
Het	  is	  niet	  per	  se	  nodig	  om	  twee	  verschillende	  decors	  naast	  elkaar	  te	  zetten	  en	  te	  laten	  
staan.	  
Er	  kan	  snel	  gewisseld	  worden,	  rekwisieten	  kunnen	  tot	  een	  minimum	  worden	  beperkt	  en	  de	  
spelers	  kunnen	  die	  zelf	  neerzetten	  en	  weghalen.	  Uitzondering	  is	  de	  stal,	  zodra	  Jezus	  daar	  
geboren	  word.	  Die	  kan	  worden	  gesymboliseerd	  door	  de	  voederbak	  en	  daarna	  blijven	  staan,	  
want	  alles	  speelt	  zich	  verder	  daaromheen	  af.	  (De	  extra	  scène	  waarin	  de	  Eigenwijze	  snoep	  
uitdeelt	  kan	  min	  of	  meer	  tussen	  het	  publiek	  gespeeld	  worden).	  
	  
Rekwisieten:	  
Alles	  ‘mimen’,	  helemaal	  zonder	  echte	  voorwerpen	  spelen,	  vraagt	  veel	  van	  de	  acteurs.	  
Maar	  niet	  alles	  hoeft	  zichtbaar	  en	  tastbaar	  te	  zijn	  –	  mimen	  dat	  je	  op	  een	  kameel	  rijdt,	  werkt	  
misschien	  beter	  dan	  een	  kartonnen	  ‘stok’kameel…	  
Probeer	  wat	  werkt	  en	  wat	  niet	  werkt,	  wat	  gemist	  kan	  worden	  en	  wat	  noodzakelijk	  is.	  Liever	  
minder	  dan	  meer!	  
	  
Voor	  het	  gemak	  een	  complete	  lijst	  van	  rekwisieten	  per	  scène:	  
I	  boeken,	  een	  klomp	  goud,	  een	  doos	  waar	  wierook	  in	  zou	  kunnen	  zitten,	  een	  kruik,	  	  tassen	  
waar	  de	  drie	  wijzen	  hun	  geschenken	  in	  meenemen,	  drie	  diamanten,	  ezeltje	  
II	  kamelen,	  kruikje	  of	  fles,	  steen,	  briefje	  
III	  eventueel	  wapens	  voor	  de	  soldaten,	  tafel	  (waar	  de	  herbergier	  en	  zijn	  vrouw	  onder	  passen)	  
IV	  eventueel	  een	  troon	  voor	  Herodes,	  kribbe,	  een	  zak	  snoep	  
	  
	  
Suggesties	  voor	  liedjes	  
We	  geven	  suggesties	  voor	  meer	  liedjes,	  maar	  maak	  een	  keuze,	  zing	  niet	  meer	  dan	  één	  liedje	  
na	  een	  scène.	  En	  bepaal	  vooral	  zelf	  welke	  liedjes	  u	  geschikt	  vindt,	  met	  het	  oog	  op	  het	  
publiek/de	  kerkgangers.	  
	  
Na	  scène	  I	  (De	  vier	  wijzen	  hebben	  een	  ster	  gezien	  en	  Jozef	  en	  Maria	  op	  Ezeltje):	  

• Nu	  daagt	  het	  in	  het	  Oosten	  (	  444	  	  uit	  Liedboek.	  Zingen	  en	  bidden	  in	  huis	  en	  kerk)	  



• Maria	  ging	  op	  reis	  (497,	  couplet	  1	  en	  4	  uit	  Liedboek.	  Zingen	  en	  bidden	  in	  huis	  en	  kerk)	  
• Ga	  je	  mee	  op	  zoek	  naar	  het	  koningskind?	  (van	  cd	  Bijbelliedjes,	  GMI	  Music,	  

Mediadam)	  
	  
Na	  scène	  II	  (De	  eigenwijze	  komt	  te	  laat	  en	  de	  herdertjes)	  

• Hoever	  is	  de	  nacht?	  (457	  Liedboek.	  Zingen	  en	  bidden	  in	  huis	  en	  kerk;	  388,	  389	  
Verzameld	  liedboek)	  

• Zal	  er	  ooit	  een	  dag	  van	  vrede	  (462	  Liedboek.	  Zingen	  en	  bidden	  in	  huis	  en	  kerk)	  
	  
Na	  scène	  III	  (De	  eigenwijze	  verliest	  tijd	  en	  Jozef	  en	  Maria	  zoeken	  onderdak)	  

• Geen	  plaats	  in	  de	  herberg,	  B.	  van	  der	  Woude,	  www.liedjeskist.nl)	  
• ‘Als	  ik	  op	  mijn	  trom	  sla	  param	  pam	  pam	  pam’	  of	  De	  kleine	  trommelaar	  

	  
Na	  scène	  IV	  (De	  eigenwijze	  raakt	  zijn	  kameel	  kwijt	  en	  De	  engelen)	  

• Ere	  zij	  God	  
• Gospel	  Hallelujah	  
• Eer	  zij	  God	  in	  onze	  dagen	  (Gloria	  in	  excelsis	  deo)	  

	  
Na	  scène	  V	  (De	  eigenwijze	  redt	  een	  kind	  en	  Kindje	  Jezus	  wordt	  geboren)	  

• Er	  is	  een	  kindeke	  geboren	  op	  aard	  
• Kling	  klokje	  klingeling	  	  

	  
Na	  de	  extra	  scène	  (De	  4e	  wijze	  deelt	  uit	  aan	  kinderen	  in	  de	  kerk)	  
Paul	  de	  Leeuw/Ramses	  Shaffy:	  	  

• ‘Laat	  me’	  
• ‘Zing,	  vecht,	  huil,	  bid,	  lacht,	  werk	  en	  bewonder’	  

	  	  
Na	  scène	  VI	  (De	  drie	  wijzen	  uit	  het	  Oosten)	  
Komt,	  verwondert	  u	  hier,	  mensen	  (478	  uit	  Liedboek.	  Zingen	  en	  bidden	  in	  huis	  en	  kerk)	  
	  
Na	  scène	  VI	  (De	  eigenwijze	  komt	  met	  lege	  handen)	  
Midden	  in	  de	  winternacht	  
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