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De Macht van het Kleine 
25 december 2013 

Vol verwachting 
In de sfeervolle, mooi aangeklede Sint 
Martinuskerk hangt een verwachtingsvol 
geroezemoes. De kinderen zoeken een plekje, 
wisselen de laatste belangrijke nieuwtjes uit of 
lopen druk heen en weer, sommigen prachtig 
uitgedost in de kleding waarin ze straks hun rol 
zullen vervullen. Het toilet wordt druk bezocht, 
de zenuwen eisen hun tol. Ouders, pakes en 

beppes, oma’s en opa’s, 
andere familieleden en 
gemeenteleden 
bevolken de banken en 
bladeren alvast wat in 
het programmaboekje. 
En dan wordt het 
langzaam stil.  

Lichtjes 
Een kind spreekt de woorden: 

God, wij laten lichtjes branden 
Voor alle grote en kleine mensen 
Dat wij van kerstmis een feest van licht en 
vrede mogen maken, voor elkaar! 

Alle kinderen zingen hierop 
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt, 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.  

 
Gevarieerd programma 
Wat volgt is een 
gevarieerde 
kerstviering, 
met Jozef, 
Maria en het 
kindje Jezus in 
de stal en een 
keur aan liedjes 
en artiesten. De 
verschillende 
groepen van de 
zondagsschool 
zetten hun 
beste beentje 
voor en het 
resultaat is een 
prachtig, vlot 
doorlopend 
verhaal. Gebracht in dichtvorm, liedjes – wachten 
op het wonder -, opzegversjes als het 
Kaarsenlied door de allerkleinsten, een 
kerstspel/minimusical en een verhaal. 
Afgewisseld met gezamenlijke kerstzang van 
liederen als Komt allen tezamen, Stille Nacht en  
het Ere zij God. Alle aanwezige worden bij de 
viering betrokken.  
 
Minimusical  
In het dorp van postbode Stamp gaat alles z'n 
gangetje totdat er een bijzondere brief bij de post 
zit. Deze brief is gericht aan alle inwoners van 
het dorp en is afkomstig van... de Koning! De 
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Koning schrijft daarin dat zijn zoon binnenkort 
zijn verjaardag wil vieren in het dorp, samen 
met de inwoners. Dit is groot nieuws. Niemand 
heeft de Koning ooit gezien en dat hij een zoon 
heeft, is al helemaal niet bekend. Iedereen gaat 
zich op zijn eigen wijze voorbereiden op het 
bezoek. We zien hoe Bertus Braaf zijn huis 
dichttimmert zodat de Prins zijn rommel niet zal 
zien. Clara Luidkeel ziet zichzelf als middelpunt 
van het feest: ze wil schitteren als zangeres. 
Suzie Waperrok verbouwt haar huis tot een 
paleis: de Prins is tenslotte gewend om in een 
paleis te wonen. De vraag is: wie is op tijd klaar 
voor het feest en bij wie komt de Prins 
daadwerkelijk in huis? 
Het verhaal wordt met verve gebracht, de 
spelers gaan helemaal op in hun rol, ze zijn 
opvallend tekstvast. 

 
Basje en de hond 
Het vrije verhaal kluistert de 
kinderen aan hun stoelen vast. 
Basje zijn vader heeft een hond 
in de stallen betrapt en van het 
erf gejaagd. Basje heeft zijn 
vader nog nooit zo boos gezien. 
Eigenlijk is vader nooit boos. 
Maar de hond had van schrik het 
paard in zijn been gebeten en daar was de 
vader van Basje heel boos om geworden. 
Wanneer Basje onderweg is naar huis, ziet hij 
iets liggen. Het blijkt een hondje te zijn. Het 
beestje is gewond, maar Basje durft het niet 
mee te nemen. Vader vindt dat zeker niet goed! 

Toch neemt Basje het hondje stiekem mee naar 
huis. Als hij het hondje eten wil brengen blijkt het 
ineens jongen te hebben. Nu moet Basje zijn 
vader en moeder wel halen. Uiteindelijk mag 
Basje het hondje en één pup houden. Eind goed, 
al goed. 
 
Voor we het in de gaten hebben is het feest bijna 
al weer voorbij. De viering wordt afgesloten met 
gebed. De kinderen van de zondagsschool 
worden verblijd met een zak met inhoud, de 
andere kinderen in de kerk krijgen bij de uitgang 
een sinaasappel. Hierna keert ieder – verwarmd 
door zoveel jeugdig enthousiasme – huiswaarts. 
Met dank aan de leiding van de zondagsschool. 
 
 

Ere  zij God 

Ere  zij God 

In den Hoge 

In den Hoge 

In den Hoge 

Vrede op aarde,   vrede op aarde 

In  de  mensen  een  welbehagen 

Ere    zij    God    in   den   Hoge 

Ere    zij    God    in   den   Hoge 

Vrede op aarde,   vrede op aarde 

Vrede op   aarde 

Vrede op   aarde 

In   de    mensen 

In   de    mensen 

Een welbehagen 

In    de   mensen 

Een welbehagen 

Een welbehagen 

Ere     zij     God 

Ere     zij     God 

In     den    Hoge 

In     den    Hoge 

In     den    Hoge 

Vrede  op  aarde 

Vrede  op  aarde 

In   de    mensen 

Een welbehagen 

Amen,      Amen 
 
 


