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Het verhaal

Herodes de Grote vindt zichzelf de meest geweldige koning van
alle koningen die er zĳn. Hĳ noemt zichzelf de 100% koning,
omdat hĳ verreweg het meeste aantal volgers heeft van iedereen.
Op een dag hoort hĳ geruchten, dat er ergens op de wereld een
nieuw en heel bĳzonder ‘koningskind’ geboren gaat worden.
Herodes is niet blĳ, want de markt wordt al overspoeld met
‘influencers’ en het aantal abonnees op zĳn YouTube kanaal
neemt af... Hĳ raakt hiervan lichtelĳk in paniek… Voor je het weet
schrĳven de mensen boeken vol over dat nieuwe koningskind,
maken ze er films van, of nog erger gaan ze HEM volgen!
Hĳ besluit drie ‘bĳna koningen’ ongeveer voor 80% op pad te
sturen om eens te gaan kĳken wie dat koningskind dan wel moet
zĳn en hoe zĳn populariteit al de kop ingedrukt kan worden
voordat hĳ berhaupt bekend wordt! De drie ‘bĳna koningen’ zĳn
Balthazar, Melchior en Caspar, drie totaal verschillende t pes die
we volgen op hun tocht naar Bethlehem.
Onderweg maken we kennis met ‘de Engelenbende’. We smeren
‘wonderzalf uit het oosten’ op de voeten van de herders en we
ontdekken eindelĳk de waarheid achter de overvolle herbergen
in Bethlehem! En o ja, Herodes zou Herodes niet zĳn als hĳ dat
niet allemaal zou delen met zĳn volgers, dus ga er voor zitten, dan
kun je kĳken hoe het ‘nooit vertelde kerstverhaal’ eigenlĳk ging…
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Caspar: De koning van Tarsis. Caspar is een beetje een tuttebel en wil
het liefst de hele dag in de spa liggen, gemasseerd worden en een
pedicure krĳgen. Hĳ is dan ook niet blĳ dat Herodes hem de opdracht
geeft naar Bethlehem te gaan, maar hĳ gaat toch en neemt zĳn
bediende Elisa mee om hem tĳdens de reis te verzorgen.

engel: Is een van de vier engeltjes die Balthasar helpen de weg naar
Bethlehem te vinden. oals de naam al doet vermoeden is Bengel het
stoute engeltje van het stel. Hĳ zorgt voor chaos door wegwĳzerbordjes
om te draaien en hĳ haalt de hele tĳd grapjes uit met de anderen.

Elisa/ Elia: Is de bediende en rechterhand van koning Caspar. e is een
echte doorzetter, slim en heeft het bĳna altĳd bĳ het rechte eind. e
vindt Caspar een beetje een aansteller met zĳn getut in de spa,
massages en pedicures. Deze rol kan door zowel een jongen als meisje
gespeeld worden. In de tekst wordt ze Elisa genoemd.

Tengel: Is een van de vier engeltjes die Balthasar helpen de weg naar
Bethlehem te vinden. Tengel zit altĳd overal met zĳn ‘tengeltjes’ aan. Hĳ
wil heel graag het kistje met wierook en de kaart van Balthasar ‘even
aanraken’ en probeert deze dus steeds af te pakken. Uiteindelĳk lukt
het hem, met alle gevolgen van dien…

erder oaz: Werkt veel en hard op het land en hoedt zĳn schapen
waarbĳ hĳ heel veel wandelt, het liefst op zĳn blote voeten. Hĳ heeft
daardoor wel last van droge voeten, kloofjes en ingescheurde nagels,
maar dat vindt hĳ niet erg totdat, hĳ wonderzalf uit het oosten
opgesmeerd krĳgt!

engel: Is een van de vier engeltjes die Balthasar helpen de weg naar
Bethlehem te vinden. Jengel mag lekker zeuren en zaniken tĳdens de
tocht naar Bethlehem ‘Jengelen’ . Jengel weet de weg naar Bethlehem
wel, maar heeft niet de energie om voorop te lopen of het aan de
anderen uit te leggen.

erder
en : ĳn de beste vrienden van Boaz en hebben allemaal
e treem grote voeten, die duidelĳk wel een pedicure kunnen
gebruiken. Normaal smeren ze hun voeten in met ‘schapendrollen’ en
dat laten ze ook aan het publiek ruiken.

Engelt es: Dit zĳn rollen zonder tekst. Voor het leukste effect kan dit
door leerlingen van de onderbouw kleuters gespeeld worden
minimaal 3 voor het leukste effect, maar meer engeltjes zĳn ook
prima! . e mogen lekker heen en weer lopen, alle kanten op wĳzen en
uiteindelĳk de weg terugzoeken naar Herodes, maar of dat gaat
lukken…

erders: Dit zĳn rollen zonder tekst. Er zĳn minimaal 3 e tra herders
nodig voor het leukste effect, maar meer herders mag natuurlĳk ook!
Alle herders hebben hele grote vieze nep voeten, die Elisa moet
insmeren met wonderzalf uit het oosten.
Melc ior Is de koning van Arabi . Hĳ lĳkt heel gul omdat volgers wil
kopen en daarom dus aan iedereen gouden munten uitdeelt. Hĳ heeft
een enorm entourage bĳ zich, die hem ‘status’ moeten geven,
continue foto’s van hem maken en alles over hem ‘liken’ en re-posten.
Melchior vindt zichzelf tamelĳk geweldig en wil het nieuwe koningskind
vinden om zĳn ‘B ’ te worden.
alt asar De koning van Ethiopi . Hĳ is een ramp in kaartlezen, een
beetje onzeker en timide. Hĳ wordt al snel bĳgestaan door de
Engelen-bende . Omdat de engeltjes de weg naar Bethlehem ook niet
helemaal precies weten, de wegwĳzerbordjes steeds omdraaien, de
kaart pikken en in de weg lopen, komt Balthasar bĳna te laat aan bĳ de
stal.
engel: Is een van de vier engeltjes die Balthasar helpen de weg naar
Bethlehem te vinden. Hengel is heel nieuwsgierig en ‘hengelt’ altĳd
naar informatie, waardoor hĳ soms alles door elkaar gooit, omdat hĳ
zichzelf verliest in details. Hengel probeert de leider van de
Engelenbende te zĳn, maar of alle engeltjes naar hem luisteren…
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Entourage an Melc ior: Dit bestaat uit bediendes, danseressen,
assistenten, lakeien etc. zoveel mogelĳk de herders kunnen dit evt. als
dubbelrol spelen). e hebben allemaal borden bĳ zich waarop ze
Melchior vereren. e hebben kleding aan die op elkaar is afgestemd
(bĳvoorbeeld allemaal een rode sjerp, zodat duidelĳk is dat ze bĳ het
entourage horen). De leden van de entourage dragen ook koffers en
delen muntjes van goud uit aan de mensen in het publiek om volgers
voor Melchior te kopen. (Tip: Gebruik chocolademunten die in de
decembermaanden veel in de winkels liggen).
ediende
en : ĳ zĳn zeer behulpzaam en vereren koning
Melchior omdat ze daar voor betaald krĳgen. e zĳn onderdeel van het
entourage van Melchior en hebben allemaal een paar zinnen tekst.
oe en Mar : ĳn de welbekende Jozef en Maria en de ouders van de
echte 100% Koning. Hun kindje wordt in de stal geboren omdat de
herbergen in Bethlehem allemaal volgeboekt zĳn.

Le e va het scr pt

Regieaanwĳzingen zĳn cursief, gesproken tekst is normaal geschreven
Als er drie … puntjes in de tekst staan, moet er even een korte stilte vallen in de tekst
Woorden die met nadruk moeten worden uitgesproken zĳn onderstreept
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ls het licht weer aan gaat, komen aspar en lisa op bĳ de
stad Bethlehem. e hebben een groot vat vol bab olie bĳ
zich, die ze voor zich uit het podium oprollen. (Tip: gebruik
een oude regenton ) et vat is zwaar en aspar, die niets
gewend is, is moe. e hebben allebei zere voeten, maar
vooral aspar jammert en klaagt daar heel hard over.

Caspar Nou, h h , volgens mĳ zĳn we er bĳna.
Elisa: Klopt! Volgens de stappenteller hebben we al 8 miljoen, 445
duizend en 18 1 stappen gezet… We moeten er dus bĳna zĳn!
Caspar: Au Au Au mĳn arme voetjes, laten we toch hopen dat er ook
echt een koningskind is, anders was die hele undercoveroperatie
allemaal voor niks!
Elisa: Ik snap sowieso niet waarom we undercover dat kind
moeten zoeken en dat we dan ook nog zo’n idioot groot wĳnvat
meerollen, Oeoeoeoe wat zĳn wĳ undercover zeg, laat me niet
lachen, je ziet ons van mĳlenver aankomen!
Caspar: Eh, nou ja, Herodes wilde dat ik een cadeautje meenam en
tja…als Herodes dat nou zegt, dan…ja doen we het gewoon maar
toch Hĳ weet altĳd alles.. zegt ie… Hĳ is de 100% Ko… hĳ wordt
onderbroken)

Elisa: Ja, heel zielig, dat heb ik ook hoor…Ik heb ook net zo ver
gelopen en ik heb het vat met wĳn de hele weg gerold. En, ik heb u
zelfs een aantal kilometer op mĳn rug gedragen!
aspar luistert nog steeds niet helemaal naar wat lisa zegt,
kĳkt naar zĳn voeten en geeft dan een h sterisch gilletje en
slaat zĳn handen verschrikt voor zĳn gezicht.
Caspar: O nee! eg dat het niet waar is!
Elisa: Geschrokken) Wat Waar Waar is de brand
aspar houdt parmantig zĳn voet omhoog en wĳst erop met
een huilerig gezicht.
Caspar: Kloofjes! Mĳn voeten zitten er vol mee! Dit is een ramp! Iewl
aspar doet of hĳ moet overgeven. lisa rolt
met haar ogen en zegt spottend:
Elisa: ( pottend) Nou, inderdaad, een enorme ramp pfffff.
nisch
Als we nou nog in het paleis waren, kon ik uw voeten eens even
lekker zalven, maar ja, wĳ zĳn hier, door weer en wind….met kloofjes
in onze vieze voeten.

Elisa: Ja koning ja, laat me niet lachen, de zelfbenoemde 100%
koning die doodsbang is om volgers kwĳt te raken… Waar is
Herodes nou helemaal bang voor Een bab die volgers inpikt Ik
voorspel dat mensen hem pas gaan volgen als hĳ oud genoeg is om
een insta-account aan te maken….

Caspar: Ooo hou op, straks moet ik nog huilen, oh arme voetjes van
me! Maar wacht eens even… zei je nou, voetjes zalven

Caspar: Eh, nou ja jĳ bent een bediende h , dus je snapt misschien
niet helemaal hoe belangrĳk dat is voor een koning.

Caspar: Je bent geweldig!

aspar gaat naast het vat zitten en trekt zĳn
sandalen uit.
Elisa: Nou, als er iets is dat ik onderweg wel geleerd heb, is dat er
h l veel mensen zĳn tussen Tarsis en Bethlehem, dus volgers
genoeg voor iedereen lĳkt me!
Caspar: egeert wat lisa zegt en kĳkt naar zĳn voeten) Oh oh oh,
wat heb ik zere voeten, kĳk dan, zelfs mĳn teennagel is ingescheurd!

Het aantal van 844518 stappen is gebaseerd op de afstand tussen Tarsis Spanje
en Bethlehem 5 11, 32 Km ervan uitgaande dat een stap zo’n 0 cm is

Elisa: Eh ja, maar dat was een grapje he… Ik heb hier geen zalfjes of
andere pedicurespullen….

Elisa: Euh… Hoezo
Caspar: Dat vat h , wat we zo onwĳs ver gerold hebben…
Elisa: Ehm nou, dat wĳnvat… dat ik voornamelĳk gerold heb ja….
Wat is daarmee
Caspar: (Triomfantelĳk) Geen wĳn…
Elisa: Wat bedoelt u met geen wĳn
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Caspar: Nou, er zit geen wĳn in dat vat.
Elisa: Wat ! Geen wĳn Dat meent u toch niet Maar wat dan U
moest toch een cadeau voor het bab ’tje meenemen zodat het leek
alsof we op kraamvisite kwamen
Caspar: Nou, ja… ik heb ook wel wat meegenomen, maar wĳn leek
me niet zo geschikt voor een bab .
Elisa: Nee, dat is zo, maar wat zit er dan wel in
Caspar: Mirreolie, tegen zere voeten!
Elisa: Mirreolie… Oooh… En nu dacht u…
Caspar: Precies! We hebben dus wel zalf! Dus je kunt helemaal los
op mĳn voeten.
Elisa: O nee!
Caspar: Chop-chop! Als jĳ dat vat nou even naar dat weidje daar
rolt, dan kun je eerst mĳn voeten even ‘ontkloven’ en gaan we
daarna dat wonder van een kind eens zoeken.
Caspar: O heerlĳk, ik kan de hele wereld weer aan!
aspar, loopt parmantig en helemaal blĳ af.
lisa geeft een diepe zucht en rolt het vat naar de rechterkant
van het podium (in de schapenweide) en gaat dan ook af.

S

althasar s e e

t

chterin de zaal staat Balthasar klaar. ĳ staat bĳ een wegwĳzerbord
waarop allerlei plaatsnamen staan, behalve Bethlehem
(Bĳvoorbeeld: zoek op wat de afstand is van je eigen woonplaats tot
Bethlehem en zet dit in op het bord. je eigen woonplaats .... m,
Galli
m, onstantinopel
, ome
m).
Balthasar heeft een hele grote landkaart ondersteboven vast en ziet
er hopeloos verdwaald uit. ĳ heeft ook een mooi versierd kistje bĳ
zich waar stokjes wierook in zitten (het kraamcadeautje voor het
koningskind). Tussen het publiek zitten de vier engeltjes ( engel,
Bengel, engel en Tengel). et licht in de zaal gaat een beetje aan,
zodat de aandacht van het publiek naar Balthasar getrokken wordt.
it is ook het moment dat de ngelenbende een beetje mogen
gaan bewegen.
engel zit druk om zich heen te kĳken en aantekeningen te maken
op een notitieblok in de vorm van vleugeltjes. Bengel kĳkt
ondeugend in het rond, Tengel bekĳkt vol interesse het horloge van
diegene die naast hem zit en engel geeft eens een diepe zucht en
zakt onderuit in zĳn stoel en probeert zĳn hoofd te laten rusten op de
persoon naast hem.
Balthasar kĳkt vertwĳfeld op zĳn kaart, draait deze ook een aantal
keer om en loopt onzeker heen en weer. ĳ begint te praten tegen
een willekeurige mevrouw in het publiek.
alt asar: Pardon mevrouw, mag ik u iets vragen ( ĳ rommelt ink
met de landkaart en duwt die onder de neus van de mevrouw)
Ik ehm… ben een beetje verdwaald denk ik…. Hier... (hĳ wĳst op de
kaart) ben ik ehm… linksaf gegaan, denk ik, maar dat is … of nee ...
Ik bedoel…
ĳ loopt alweer weg bĳ de mevrouw en herhaalt dit nogmaals
bĳ iemand anders in het publiek. an komt hĳ in de buurt van
Bengel, die laat hem schrikken en lacht daar zelf hard om.
Balthasar schrikt, engel gaat staan.
engel: Pardon meneer, ik zie dat u naar informatie loopt te
‘hengelen’ bĳ deze onwetende menigte, misschien kan ik u helpen
nmiddellĳk gaan Bengel en Tengel ook staan. engel gaat
pas (zuchtend) staan als hĳ tekst heeft.
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Tengel: Ja, of ik! al ik die kaart h l even vasthouden Dan kan ik
de weg aanwĳzen! En ooh ! Wat is dat voor kistje Mag ik die even
aanraken
engel: iep zuchtend staat hĳ op) O nee, daar gaan we weer!
Jeuj… tegen de persoon naast zich) Tĳd om te shinen … pfffff...
Balthasar kĳkt opgelucht nu er reddende engelen in het
publiek blĳken te zitten. e engelen gaan bĳ Balthasar staan.
Tengel probeert de hele tĳd de kaart uit de handen van
Balthasar te pakken. engel kĳkt verveeld en gaapt steeds,
engel probeert mee te kĳken op de kaart en Bengel doet
vervelend door de hele tĳd een tikje tegen de kaart te geven
en zĳn handen ervoor te houden, zodat niemand op de kaart
kan kĳken.
alt asar: Ach wat fijn! Vier reddende engelen! Ik hoop dat u kunt
helpen.
engel: Natuurlĳk kunnen we dat, zolang we de juiste parameters
bĳ elkaar zetten en we rustig de informatie kunnen verzamelen.
Bengel hou daarmee op!
engel: Ik doe niks!! En trouwens, als Tengel aan die kaart mag
zitten, mag ik dat ook!
ĳ rukt de kaart uit de handen van Balthasar en rent lachend
een rondje door de zaal. Tengel rent er achteraan en roept
geef hem, geef hem, nu mag ik hem
engel: OOO gaan ze weer, kunnen we niet gewoon weer gaan
zitten
engel: Bengel kom terug! We hebben die kaart nodig. Ik moet alle
informatie hebben om de juiste beslissing te kunnen nemen.
alt asar: Euh, weet u zeker dat u reddende engelen bent
it is het punt waarop Bengel stopt met rennen. Tengel botst
(zachtjes) tegen hem aan en grist snel de kaart uit zĳn handen.
e lopen weer naar Balthasar toe.
engel: Nou lekker dan, weer iemand die aan onze kwaliteiten
twĳfelt… Hebben wĳ weer.
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alt asar: Nou nee, ik twĳfel maar een beetje, maar... wie zĳn jullie
dan
engel, Bengel, engel en Tengel (nog steeds met de kaart in
zĳn hand) gaan in een net rĳtje voor hem staan (beetje zoals
militairen).
Tengel: Wĳ zĳn de Engelenbende!
engel: Halleluja, dat zĳn wĳ! Die zeurkous daar is Jengel, die
kleptomaan is Tengel, dan hebben we nog Hengel de
informatiespecialist en ik ben Bengel, gewoon de leukste van het
stel.
engel: En met wie hebben wĳ het genoegen
Tengel: En wat zit er in dat leuke kistje
alt asar: Ik ben koning Balthasar van Ethiopi en dit is een
geschenk voor…. ( ĳ wordt onderbroken)
engel: ( eel snel gezegd) Mmm Ethiopi zegt u… ik ben bang dat
ik meer informatie nodig heb dan dat… Waar precies Welke
breedtegraad staat uw paleis Wat zĳn de weersomstandigheden,
windsnelheden en wat is de bevolkingsdichtheid van uw
geboortestreek
Balthasar kĳkt hem niet begrĳpend aan.
alt asar: Eh… ik… Ik kan u niet helemaal volgen…
engel: Nee, daarom bent u ook verdwaald beste man!
Balthasar kĳkt steeds verwarder. Tengel ziet dat.
Tengel: Wĳ snappen hem ook nooit hoor, let maar niet op hem.
Maar… dat is dus een heel mooi kistje in uw hand… Wat zat er nou
in, zei u
alt asar: Nou... wierook voor het koningskind, maar…, jullie zĳn
dus de Engelenbende. En wat doen die zoal
engel: Ooh moeten we dat echt allemaal gaan uitleggen Pfffff...
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engel: Nou, eigenlĳk doen we, zeg maar, alles... alles wat maar kan
en mag of niet mag hihi.
engel: Ja jĳ wel ja Bengel! Jĳ doet alles wat niet mag!
Tengel: Dus, wat kan de Engelenbende voor u doen koning
Balthasar van Ethiopi met een m sterieus kistje vol kostbare
wierook dat ik heeeeeel even vast wil houden
alt asar: Ik… nee, blĳf daar maar even met je tengeltjes van af h
Ik... ben de weg kwĳt.
engel: Beetje h sterisch maar weer met een diepe zucht O nee!
Weer een dolende ziel!
engel: Jengel! eur niet zo, laat Balthasar zĳn verhaal even
afmaken!
engel: Waar moet u dan heen Geeft u alstublieft zoveel mogelĳk
informatie.
engel kĳkt hem afwachtend aan, met zĳn notitieblok in de
aanslag voor het maken van aantekeningen
alt asar: Eh ja, nou... Ik moet dus naar ‘ergens bĳ Bethlehem in de
buurt’ op kraamvisite bĳ een nieuw koningskind. Om… dit geschenk
te brengen.
ls Balthasar niet verder praat kĳkt engel verwachtingsvol op
van zĳn notitieblok
engel: Ja
alt asar: Nou..., ja dat is alles wat ik weet eigenlĳk.
engel: Wat! Dat is alles Dat is toch veel te kort informatie om een
route op te bepalen! Wat stom! Dan blĳven we ronddolen!
ĳ begint nerveus heen en weer te lopen en
denkt diep na.
alt asar: Ja, euh sorr ... Ik kan er ook niks aan doen, dit is alles wat
ik aan informatie heb gekregen van Herodes.
engel: Van Herodes! Nice! Die ken ik, dat is mĳn ‘evil mattie’!

16

engel: Ooooh nee, niet Herodes, ik word zo moe van die man!
Tengel: Nou, jĳ bent altĳd moe Jengel, dus zanik niet zo!
alt asar: Als ik de kaart even terug mag, dan kan ik misschien
kĳken welke richting Bethlehem nu eigenlĳk is.
Tengel: O eh... Ok, ruilen voor dat kistje!
alt asar: Nee, u krĳgt niet mĳn kistje!
engel: Wĳ weten de weg wel hoor. De Engelenbende schiet te
hulp!
alt asar O echt Dat zou fijn zĳn!
engel: Halleluja we gaan redden!!!
ĳ blaast hard op zĳn vingers (of op een uitje). e muziek
van het lied
ĳ gaan naar Bethlehem start in. anuit alle
kanten komen kleine engeltjes aanhollen ze hebben allemaal
een lange stok met een vlaggetje eraan in hun handen (zo n
volg de gids vlag). Bovenop de vlaggenstok moet een klein
led lampje zitten, maar die staat nu nog uit. Tĳdens de intro
van de muziek roept Bengel nog:
engel: Jongens wie weet waar Bethlehem ligt ( ls Bengel dit
gevraagd heeft wĳzen alle engeltjes andere kanten op).
Lied:

e gaan naar et le e

lle engeltjes zingen mee, het is belangrĳk dat tĳdens het lied
iedereen ook steeds een andere richting op wĳst zodat het
duidelĳk is dat niemand de weg naar Bethlehem weet. Tĳdens
het lied kunnen ook de plaatsnamen op het bord veranderd
worden, maar dat kan ook na a oop van het lied in het donker.
a a oop van het lied zegt Balthasar nog:
alt asar: Ok, ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben!
icht in de zaal weer uit. e engelen en Balthasar kunnen
even op de grond gaan zitten tot hun volgende scene.
T
: e plaatsnamen op het wegwĳzer bord moeten nu
veranderd worden.
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lisa en aspar gaan ondertussen weer in de wei zitten
smeren bab olie op hun zere voeten. Boaz, herder , , en
staan klaar in de coulissen.

Elisa: Ik kan nog steeds niet geloven dat we geen wĳn mee hebben
genomen, maar een vat vol bab olie! Wat is dat nou voor raar
cadeau Dat geeft echt niemand tegenwoordig!
Caspar: Ja nou, het leek me gewoon handig en bovendien heeft
zo’n bab daar meer aan dan dat zĳn ouders de hele dag lopen te
‘wĳnen’.
Elisa: Wel jammer dat we in geen velden of wegen een bab zien…
Caspar: Ach…Misschien zĳn we te vroeg, sommige bab ’s zĳn wel
eens over datum en dat geeft ons even de tĳd om lekker te
smeren… Wat denk je al ik ook nagellak opdoen Of is dat ‘too
much’
Boaz, erder , en komen op en kĳken verwonderd naar
wat lisa en aspar aan het doen zĳn. e lopen op blote
voeten en hebben schapenvachten omgeslagen.
oaz: Eh goedemiddag en welkom in mĳn wei… Mag ik vragen wie
u bent en wat u hier doet
aspar gaat snel staan en kĳkt als een koning
Caspar: ( treng gezegd) Ahum, gegroet, ik ben Caspar van Tarsis en
dit is mĳn assistente Elisa... En wie zĳn jullie
eel blĳ gezegd) En
waar hebben jullie die eeeenige wolletjes vandaan Superleuk!
oaz: Eh, ik ben Boaz en dit zĳn mĳn vrienden. We zĳn herders en u
zit in onze wei.

Caspar: Hallo Boaz en vrienden, we wisten niet dat dit jullie weide
was… Mĳn assistente en ik geven alleen onze voeten even wat rust
na onze lange tocht.
oaz: Lange tocht Is Tarsis ver dan
Elisa: 8 miljoen, 445 duizend en 18 stappen om precies te zĳn.
oaz: OK! Wow dat klinkt alsof je heel vaak de wei op en neer moet
lopen.
Caspar: O kiiiind, breek me de bek niet open, super ver! Mĳn arme
poezelige voetjes! ( ĳ gaat weer zitten en begint weer te smeren).
oaz: Wat voor voetjes...

ĳn jullie komen lopen

Elisa: Yep! En zie je dat vat daar Dat heb ik helemaal hierheen
gerold.
oaz: Nou indrukwekkend hoor.
aspar, die alweer met zĳn voeten bezig is, geeft ineens een
gilletje
Caspar: Ieieieie eelt! Mĳn arme voetjes zitten er vol mee!
Boaz kĳkt verbaasd en moet een beetje grinniken
oaz: Euh, ja dat hebben we allemaal, toch jongens
e herders laten meteen heel enthousiast hun voeten aan
aspar en lisa zien (en aan het publiek, zorg ervoor dat de
onderkant vies is ).

erder : at die kerel nou zĳn nagels te vĳlen

oaz: Maar daar kun je toch niks aan doen Alleen een wonder zou
dat kunnen verzachten…

erder : Wat smeerde hĳ nou op zĳn voeten

Caspar: O iewl! Jullie hebben het ook! Arme schatten, zo kun je toch
niet lopen

erder : Is dat schapenkak Gadver!
ieuwsgierig komen de herders dichterbĳ en
bekĳken de voeten van aspar

e herders kĳken elkaar verbaasd aan.
erder : Eh, waarom niet Kĳk het gaat best.
ĳ loopt een stukje heen en weer
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Lied: „De Parade van Melc ior start in
Gezongen door elchior en de entourage.

e bediendes kĳken allemaal een beetje naar de grond en
vermĳden oogcontact met elchior. an kĳkt bediende op
en zegt.

an achteruit de zaal komt een grote optocht de zaal in, het is
de entourage van koning elchior. ĳ heeft een groot aantal
volgers en bediendes bĳ zich die allemaal een koffer bĳ zich
hebben waar oning elchior op staat. e delen gouden
chocolade muntjes uit aan het publiek, waarbĳ ze steeds
vragen bent u het nieuwe koningskind daarna geven ze
een gouden muntje en zeggen uimpje omhoog voor
elchior

Melc ior: Er niet is Wat bedoel je

lle bediendes en oning elchior zingen het lied terwĳl ze
naar voren lopen en dansen. Bĳ de stal aangekomen, zien ze
niemand. elchior draait zich na het lied om en gaat klaar
staan om de zaal toe te spreken. lle bediendes in zĳn
entourage knielen voor hem (en blĳven zo zitten). r staan
twee bediendes die hem koelte toewuiven. oor deze
opkomst geldt: oe groter en bombastischer hoe leuker

ediende : Precies! Maar, afgezien van een paar vaders de
bediende wĳst op een aantal willekeurige mannen in het publiek) die
zichzelf een koning vinden, zit H er niet bĳ.

Melc ior: Salam (sah lahm) nederige burgers van Bethlehem. Mĳn
naam is Melchior van Arabi .
ĳ maakt een buiging en kĳkt afwachtend de zaal in. ĳ gaat
pas verder met zĳn speech als hĳ applaus krĳgt. ĳn
bediendes moeten even wachten met klappen tot het publiek
klapt. ls dit niet gebeurt mogen ze na enkele seconden zelf
heel hard gaan klappen en juichen voor koning elchior.
ĳ laat ze even klappen en gebaart dan dat ze weer rustig en
stil moeten zĳn.
Melc ior: Ja ja ja, ik snap dat u enthousiast wordt, nu u mĳ eindelĳk
in het echt ziet! Kĳk maar even goed, ik ben het echt!
ĳ draait een rondje
Ja ja ik weet het, zoiets moois en indrukwekkends zie je niet elke
dag… Nou, ga maar weer zitten nu, anders staat u hier morgen nog
te klappen en dat kan niet, want wĳ komen hier met een doel… Een
belangrĳk doel…
Wĳ zoeken een koningskind en mĳn nieuwe B .
Wie heeft Hem gezien
ĳ kĳkt afwachtend naar zĳn bediendes, maar geen van hen
reageert.
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Melc ior: Eh hallo... Ik vroeg wat

ediende : Eh... Sire... Ik denk dat hĳ er nog niet is.

u kĳkt ook bediende

op

ediende : Nou, we hebben iedereen in deze menigte een
muntstuk gegeven en gevraagd of zĳ het nieuwe koningskind
waren…

elchior gaat met zĳn handen in zĳn zĳ staan.
Melc ior: Nou lekker dan! Reis ik dat hele eind vanuit Arabi hier
naartoe en dan staat er niet eens een welkomstcomit met
koningskind voor me klaar… (tegen bediende ) Je weet zeker dat
we in Bethlehem zĳn
ediende : O zeker Sire! Herodes heeft ons naar Bethlehem
gestuurd, want hier zou het koningskind geboren worden! En we zĳn
echt in Bethlehem.
Melc ior: Mmmm, je zou toch denken dat Herodes wel weet wat er
in de wereld gebeurt met al die volgers… (hĳ geeft een diepe zucht
en kĳkt in het rond, dan zie hĳ de deur van de erberg).
ediende : Sire, ik... Ik vrees dat we misschien nog wat te vroeg
zĳn.
Melc ior: Weet je wat ik denk Dat we te vroeg zĳn! Ik loop
natuurlĳk overal in voorop, dus ik snap ook dat niet iedereen dat bĳ
kan benen…
elchior denkt even na en klapt dan in zĳn handen en alle
bediendes springen op.
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