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Onderweg naar het licht   

Vanaf de Westhoek 

 

Looproute vanaf de Westhoek naar de grote kerststal, 1,6 km.     

 

1. Deze route begint bij de Westhoek. Bij de hoofdingang, zoeken jullie naar de eerste plaat van 

ons kerstverhaal. Op de plaat zie je de engel bij Maria. 

 

In het dorpje Nazareth staat een klein wit huisje. 

In dat huisje wonen Maria en Jozef. 

Maria en Jozef houden veel van elkaar. 

Kijk, Maria is in huis aan het werk. 

Ze heeft net de tafel gepoetst en veegt nu met een bezem de vloer. 

 

Maar dan opeens…….. 

Is er veel licht in de kamer. 

Maria schrikt ervan en doet haar ogen dicht. 

Als ze haar ogen weer opent, staat er een engel voor haar in een mooi wit kleed. 

Dag Maria zegt de engel vriendelijk. 

Schrik maar niet! 

Ik heb een fijne verrassing voor jou! 

Jij wordt mama, je krijgt een kindje. 

God wil graag dat jij de mama wordt van Jezus. 

Het zal een heel bijzonder kindje zijn, een kindje dat vrede zal brengen! 
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Wil jij dat? 

Maria knikt blij. 

Ja, ze wil heel graag de mama worden van Jezus. 

 

En dan……. 

Is de engel weer verdwenen en ook het licht is weg. 

Alles ziet er weer gewoon uit. 

Maar wat is Maria blij! Ze gaat het nieuws meteen aan Jozef vertellen. 

 

2. Dan vertrekt u, als u met uw neus naar de hoofdingang staat, rechtsom het gebouw naar de 

Prinsbernardstraat. 2e straat rechts, naar de burgemeester van Akenstraat. Op nr 12 goed 

zoeken naar de 2e plaat. Op de plaat zie je een boodschapper met een brief van de keizer 

 

Jozef is druk aan het werk in zijn werkplaats. 

Af en toe kijkt hij door het raam naar buiten. 

Hij vraagt zich af waarom het zo druk is op straat. 

Daarom gaat hij kijken wat er aan de hand is. 

Als hij buiten is, ziet hij een heraut van de keizer op een prachtig paard. 

De heraut heeft een brief in zijn hand, die hij voorleest. 

De mensen luisteren naar hem en jozef nu ook! 

 

De keizer wil weten, hoeveel mensen er in zijn land wonen. 

Daarom moet alle mensen naar de plaats gaan waar ze geboren zijn. 

Daar moeten zij hun naam laten opschrijven. 

 

Jozef denkt na! 

Maria en hij zijn allebei geboren in Betlehem. 

Maar oei ……………dat is ver hier vandaan! 

Dat betekent dat ze een lange reis moeten gaan maken. 

En dat terwijl Maria binnenkort een kindje zal krijgen. 

 

Gelukkig kan Jozef een ezeltje lenen van een vriend. 

Als ze een paar dagen later vertrekken, zit Maria fijn op de rug van het ezeltje. 

Terwijl Jozef ernaast loopt. 

Het wordt een zware reis! 

 

3. Aan het eind van deze straat ga je rechtsaf de Ameliastraat in. Steek over richting de Shell 

benzinepomp en ga weer rechtsaf. Ga de eerste straat links, het Julianaplantsoen, blijf op de 

stoep aan de kant waar de huizen staan. Aan het eind van deze straat, steek je over en  ga je 

links de Koningin Wilhelminastraat in. Op nr 1 vind je plaat nr 3.   Op de plaat Een herbergier 

in Betlehem 
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Kijk, daar zien we Jozef en Maria weer! 

Ze zijn eindelijk aangekomen in Betlehem. 

Maar o ……….. wat is het daar druk! 

Kom, we gaan gauw een plekje zoeken om te overnachten, zegt Jozef. 

 

Klop, klop, klop …… 

Jozef klopt aan bij een groot huis, een herberg. 

Als de deur opengaat, vraagt Jozef: 

Kunnen we vannacht hier slapen? 

Maar de herbergier schudt zijn hoofd. 

Mijn herberg is vol! En boem…… de deur gaat weer dicht. 

Gelukkig ziet Jozef nog een andere herberg. 

Maar ook daar krijgt hij te horen, dat er geen plaats is voor hen. 

 

Arme Jozef, arme Maria! Wat nu! 

Maria begint te huilen, ze is zo moe! 

Jozef troost Maria: we vinden wel wat Maria. 

En dan…. Plots ziet Jozef een klein oud gebouwtje. 

Het is een stal voor de schapen. 

Als Maria en Jozef er heen gaan, zien ze dat de stal leeg is. 

Maar gelukkig ligt er wel veel hooi. 

Daarvan maakt Jozef een zacht en warm bedje voor Maria. 

En ook het ezeltje geeft hij een warm plekje in de stal. 

Maria en het ezeltje vallen al gauw in slaap. 

En Jozef? Die gaat naar buiten. Hij houdt de wacht! 

 

4. Na dit huis ga je rechtsaf de Merodestraat in, vervolgens loop je helemaal rechtdoor. Zoek 

een brug en ga er overheen naar de Noordhaven. Loop naar links en zoek woning nr 30 voor 

plaat nr 4.  Op de plaat: Er is een kindje geboren   

 

O, wat zijn Jozef en Maria blij! 

Hun kindje is geboren en zijn naam is Jezus. 

Maria heeft het kindje in een warm dekentje gewikkeld en houdt Jezus dicht tegen 

zich aan. 

Jozef en Maria zijn heel gelukkig. 

Jezus heeft natuurlijk wel een bedje nodig om in te slapen. 

Daar gaat Jozef voor zorgen. 

Hij ontdekt de voerbak van de schapen. 

Jozef doet er een heleboel hooi in, want hooi is lekker warm. 

Als hij klaar is, legt Maria het kindje Jezus op het hooi. 

Het kindje kijkt heel tevreden en doet al snel zijn oogjes dicht. 

Het wordt muisstil in de stal. 

Het kindje slaapt …………………….SSSST ! 
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5. Loop over de Noordhaven, geniet van de nieuwe haven, de winkeltjes en elkaar, tot de 

Brugstraat. Steek de haven over richting de Nieuwe Kerkstraat. Op huisnummer 4 hangt 

plaat nummer 5. Op de plaat weer een engel, maar nu bij de herders 

 

In de donkere nacht zijn de herders met de schaapjes op het veld. 

Sommige herders slapen, terwijl de andere herders wakker blijven. 

Zij letten op de schapen. 

Dan ineens ……. Is er een geweldig licht om hen heen. 

 

Terwijl het licht steeds sterker wordt, horen de herders ook iemand zingen. 

En dan zien ze heel veel engelen. 

Een van de engelen komt naar de herders toe en zegt: 

 

Schrik niet herders, 

Ik kom jullie iets fijns vertellen. 

Er is hier vlakbij, in een stal, een kindje geboren. 

Het is een heel bijzonder kindje en het heet Jezus! 

 

De herders willen dat kindje wel zien. 

Ze pakken hun spullen en gaan met hun schaapjes op weg. 

Op weg naar de stal! 

 

6. Ga linksaf de Molenstraat in. Deze loop je helemaal uit, tot je bij de Hervormde Kerk bent. 

Daar hangt plaat nummer 6. Op de plaat: de herders bij Jezus in de stal 

 

De oudste herder ziet de stal het eerst. 

Er komt licht uit de stal. 

Daar moet het zijn, denk ik, zegt hij. 

Jozef heeft de herders al gezien. 

Kom binnen, zegt Jozef. 

Maar doen jullie wel heel zachtjes, want het kindje slaapt. 

Natuurlijk zijn de herders heel stil, als ze naar binnen gaan. 

Daar zien zij Maria en het Kindje. 

Jezus slaapt in de voerbak op het hooi. 

De herders knielen neer en kijken vol bewondering naar Jezus. 

Ze voelen meteen dat dit een heel bijzonder kindje is. 

 

Na een tijdje stappen de herders weer op. 

Wat zijn ze blij, dat ze Jezus gezien hebben. 

En tegen iedereen die ze tegenkomen, vertellen ze dat Jezus geboren is. 
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7. Steek het marktplein over naar de Bartholomeuskerk, om de hoek bij het parochiehuis zoek 

je plaat nummer 7.  Op de plaat: de drie koningen met kameel bij de stal 

 

Ver bij de stal vandaan, in het oosten, gaan drie wijze koningen op weg. 

Zij hebben een heel bijzondere ster gezien. 

Een ster die beweegt! En zij willen weten waar die ster heengaat! 

De reis duurt lang, over bergen en door woestijnen. 

Gelukkig reizen zij op de rug van hun kamelen. 

Soms staat de ster even stil; dan kunnen de koningen rusten. 

Maar zodra de ster weer beweegt, trekken ze verder. 

Totdat ………. De ster stil blijft staan boven een stal. 

Moeten ze hier zijn? 

Jazeker, ze zien een man die naar hen toekomt. 

Het is Jozef, die hen uitnodigt om dichterbij te komen. 

Als de koningen Maria en het kindje zien, knielen ze neer voor Jezus. 

En ze bieden mooie cadeaus aan: goud, wierook en mirre. 

De koningen vinden het fijn om bij dit bijzondere kindje te zijn. 

En als ze weer naar huis gaan, vertellen ze aan iedereen die het maar horen wil, 

dat Jezus is geboren! 

 

En jij? 

Wil jij ook naar de stal? 

Naar het kindje Jezus? 

Ga dan verder met jullie 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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