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Onderweg naar het licht   

Vanaf  Plein de Donk 

 

Looproute naar de grote Kerststal, ongeveer 2 km. 

1. Zoek op het plein voor de Aldi naar de eerste plaat van ons kerstverhaal. Deze hangt bij de 

Donk 16.  Op de plaat zie je Jozef zitten tegen een palmboom 

 

We zien hier Jozef een dutje doen……… 

Hij is moe van het timmeren en zagen; Jozef is timmerman. 

In zijn slaap droomt hij van een engel, die hem vertelt dat zijn vriendin Maria een 

kindje zal krijgen. 

De engel vraagt hem om goed voor Maria te zorgen. 

En ook voor het kindje Jezus als dat straks geboren wordt. 

Jozef belooft het en hij wordt wakker uit zijn droom. 

 

2. Vertrek vanuit hier, voor de Aldi langs en steek de Willem Alexanderlaan over. Ga rechtsaf 

de Willem Alexanderlaan in. Ga de eerste straat linksaf naar de Arembergstraat. Op nr 40 

vind je plaat nummer 2.  Op de plaat zie je een soldaat van de keizer. 
 

Deze soldaat komt van het paleis van de keizer. 

Hij heeft een brief in zijn hand en hij roept: 

Luister !!!!!!!! 

De keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen……. 
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Ga allemaal naar het dorp of de stad waar je geboren bent en schrijf je daar in. 

We tellen dan alle namen op en dan weten we hoeveel mensen er in dit land 

wonen. 

Jozef en Maria moeten ook op reis. 

Zij gaan naar Betlehem. 

 

3. Wandel verder door de Arenbergstraat tot de 2e straat links, daar ga je links de van der 

Marktstraat in. Op huisnummer 23 hangt plaat nummer 3. Op deze plaat zie je Jozef en 

Maria op reis 

 

Jozef en Maria reizen door de woestijn.  

Overal zie je zand en stenen. 

De zon schijnt de hele dag ……………..Wat is het heet! 

Maria, Jozef en het ezeltje krijgen er dorst van. 

O, wat duurt de reis lang. 

In Betlehem aangekomen, vinden ze nergens een kamer. En het is al nacht! 

Alle huizen zijn vol mensen. 

Jozef zoekt en zoekt en dan vindt hij een oude stal. 

 

4. Aan het einde van de straat ga je rechtsaf de Zeestraat in. Ga de eerste straat rechts, de 

Dokter Ariënslaan in. Steek gelijk over, want op huisnummer 107 hangt plaat nummer 4. Op 

de plaat: Een lief, pasgeboren kindje. 
 

In die nacht wordt Jezus geboren in de stal. 

Maria wikkelt hem in doeken, terwijl Jozef warm hooi in de kribbe legt. 

Daarna wordt Jezus in de voederbak van de dieren gelegd. 

Wat een wonder ……….. 

Jozef en Maria zijn heel blij. 

Boven de stal straalt een ster in de nacht. En engelen zingen: Jezus is geboren! 

 

5. Loop verder door de Dokter Ariënslaan, ga linksaf de Korte Wipstraat in. Even een stukje 

bergop. Ga de tweede straat linksaf, de Langenoordstraat in. Op nummer 73 hangt plaat 

nummer 5. Daarop is een gelukkige Maria met haar kindje te zien 

 

Maria zit bij de kribbe. 

Ze kijkt naar Jezus. Wat is ze blij met haar kindje. 

Dank u wel………. Dank u wel…………. Ik zal heel goed voor hem zorgen! 

Maria geeft Jezus een kusje ………….. en Jezus slaapt gewoon door! 
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6. Wandel verder, zoek mooie lichtjes, wat een mooie straat. Aan het einde van de straat ga je 

rechtsaf de Stoofstraat in, aan de rechterkant zie je de gereformeerde vrijgemaakte kerk op 

Noordhaven 2. Hier hangt plaat nummer 6 met herders en hun schaapjes. 
 

Het is nacht. 

Op het veld zijn de herders met de schapen. 

Kijk !!!!!!!!!! Ineens is er heel mooi licht. 

In de lucht zweven engelen en zij zingen mooie liedjes. 

Eén engel komt naar de herders toe en vertelt hen dat er een kindje 

met  de naam Jezus is geboren in een stal. 

En het kindje ligt in een kribbe. 

De herders gaan de stal zoeken. 

Zij volgen een ster die stil blijft staan boven een stal. 

Daar vinden ze Jozef, Maria en Jezus. 

 

7. Steek een brug over naar de Zuidhaven. Ga rechtsaf langs de nieuwe haven. Loop door 

totdat je aan de linkerkant het marktplein ziet. Loop door naar de Bartholomeuskerk. Zoek 

rechtsom bij het Parochiehuis naar plaat nummer 7 met daarop drie koningen met 

drie cadeautjes en een klein schaapje. 
 

Ook drie wijze koningen uit verre landen volgen de ster. 

En ook zij vinden het kindje Jezus 

Goud wierook en mirre, dat zijn de cadeautjes die Jezus van hen krijgt. 

Wat zijn ook zij blij met Jezus. 

 

Wil jij net als de herders en de drie koningen een bezoekje brengen aan het kindje 

Jezus in de stal? 

Dat kan! 

Loop dan nu snel verder voor het laatste stukje van de tocht! 

 

8. Loop in de Doelstraat en door naar de beweegtuin van de Zeven Schakels. Die vind je 

tegenover de ingang van de parkeergarage van de AH. Hier staat een prachtige kerststal. 
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