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LESSUGGESTIES  
Marijke ten Cate 
Stille nacht 
Een kerstspel in 12 liedjes 
(Lemniscaat)  
 
 
Speel en zing mee met het 
kerstverhaal. In Stille nacht vind je 
twaalf kerstliedjes passend bij het 
kerstverhaal. De kinderen kunnen deze 
liedjes meezingen met de muziek die je 
bij dit boek vindt op Spotify en 
YouTube terwijl ze de prachtige 
illustraties bekijken, maar ze kunnen 
er meer mee doen. Hier vind je per 
liedje een suggestie waarmee de 
kinderen muzikaal aan de slag kunnen 
gaan. 
 
 
STILLE NACHT 
 
 
Muzikale activiteiten bij Stille nacht 
 
Introductie 
In het voorjaar geven vogels iedere ochtend en iedere avond een concert. Heb je er wel eens naar 
geluisterd als je ’s morgens wakker wordt? Of als je ’s avonds gaat slapen? In de winter houden alle 
vogels zich stil. Maar er is één vogel die doorzingt: de roodborst. Hij is nieuwsgierig en komt vaak 
dichtbij om te kijken wat je buiten aan het doen bent. Het is een klein vogeltje met hoge pootjes en 
een rood/oranje borstje. Af en toe gaat hij op een boomtak zitten en zingt zijn prachtige winterlied. 
Ook met Kerstmis!  
Ga naar buiten. Wees heel stil en kijk en luister. Hoor je iets? Zie je iets? Misschien komt het 
roodborstje wel voor jou zingen. 
Toen Jezus werd geboren, was het ook stil, een stille nacht. Hier is een liedje over geschreven. Je 
vindt het in het boek Stille nacht. Neem het boek er maar eens bij. Bekijk de illustraties, terwijl je 
naar de liedjes luistert op Spotify of YouTube (zie voor in het boek). 
 
O, dennenboom 
Kerstconcert 
De takken in de kerstboom hangen vol met versieringen. Bekijk ze maar eens in het boek Stille 
nacht. Heb je thuis de kerstboom al staan? Wat hangt daarin?  
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Misschien zie je wel: 
- korte en lange kaarsjes; 
- grote en kleine kerstballen; 
- een slinger die van beneden naar boven gaat. Of van boven naar beneden. 

Hoe kan je al deze versieringen laten klinken? Welk instrument of materiaal gebruik je ervoor? Een 
xylofoon? Of een rits van je jas? Of een pan uit de keuken? 
Kies eerst één tak en oefen het een paar keer voor jezelf. Daarna probeer je een andere tak, net zo 
lang tot je de hele boom kunt laten horen. 
Nodig publiek uit en laat jouw kerstconcert horen. 
 
Tip! Teken of knutsel een tak van een dennenboom. Versier deze en bedenk hoe je de versieringen 
kunt laten horen.  
 
Versieren zonder geld 
Stel dat je geen geld hebt om kerstversieringen te kopen. Hoe kun je toch de boom in kerstsfeer 
brengen, zonder dat het geld kost? Gebruik je spullen uit het bos? Spullen uit de knutselkast? 
Probeer het maar eens.  
 
Maria die zoude naar Bethlehem gaan 
Op weg naar Bethlehem 
Maria en Jozef zijn op weg naar Bethlehem. Het sneeuwt. In de sneeuw zijn voetstappen te zien. 
Voetstappen van Jozef, van Maria en van het ezeltje. Soms wordt Maria zo moe, dat ze op de rug 
van het ezeltje mag zitten. Nu zie je alleen nog de voetstappen van Jozef en het ezeltje.  
Neem een lange strook wit papier. Teken voetstappen in de sneeuw. Dit zijn de voetstappen van 
Jozef. Loopt Jozef in een gelijk tempo door? Maak hij wel eens een sprong en zijn er even geen 
voetstappen te zien? Zet hij grote passen of kleine? Kies een instrument waarmee je zijn 
voetstappen laat horen en speel het spoor van de voetstappen.  
Pak een nieuwe lange strook en teken hierop de voetstappen van Maria. Bedenk wanneer ze zelf 
loopt en wanneer ze op de rug van het ezeltje zit. Kies ook voor Maria een instrument en laat het 
spoor horen.  
Neem ten slotte een derde strook. Hierop komen de pootafdrukken van het ezeltje te staan. Hoe 
loopt het ezeltje? Kies een instrument en speel zijn spoor.  
Leg de stroken achter elkaar. Je krijgt nu een lang muziekstuk dat je in je eentje kunt laten horen. 
Leg de stroken ook eens onder elkaar, zoals bij een notenbalk, en speel het muziekstuk met z’n 
drieën. Ieder speelt zijn eigen spoor, maar wel tegelijkertijd.  
 
Sjok, sjok, sjok 
Het ezeltje is moe 
Maria en het ezeltje worden moe. Kies of je Maria of een ezeltje bent. Maria heeft een baby in haar 
buik. Dat loopt niet zo makkelijk. Het ezeltje draagt alle spullen. Ook dat loopt niet zo makkelijk. 
Zoek de volgende muziek op (bijvoorbeeld op YouTube): ‘Humoresques’ van Antonín Dvořák. In 
de muziek zijn twee verschillende sferen te horen. Als de muziek opgewekt klinkt, beweeg je je 
actief. Klinkt de muziek vermoeid, dan beweeg je je moe: je voeten, je benen, je handen, je armen, 
je nek, je hoofd. Laat alles meedoen. 
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Er is een kindeke geboren  
Op bezoek bij het kindje 
Luister op Spotify of YouTube (zie voor in het boek) naar het lied ‘Er is een kindeke geboren op 
aard’. Merk op dat iedere zin wordt herhaald. Kijk naar de illustratie bij dit liedje in het boek Stille 
nacht. Wie zitten er om het baby’tje heen? Speel dat jij Maria bent en zing de eerste regel van het 
liedje voor de baby. Hoe zou Maria dit zingen? Achter Maria en Jozef staan de os en de ezel. Zij 
zingen de regel na. Speel nu dat jij een os of ezel bent en zing de regel nog een keer. Hoe klinkt het 
nu? Kun je zingen als een os of als een ezel? Zing het eerste couplet afwisselend als Maria of als 
dier. 
Bedenk voor het tweede couplet twee mensen of dieren die bij Jezus op bezoek komen en zing de 
regels zoals zij dat zouden doen. Doe hetzelfde met het derde couplet. 
Suggesties: 
- De koningen zingen deftig. 
- De herders zingen met lage stem. 
- De schapen zingen mekkerend.  
- De engel zingt met hoge stem.  
 
De herdertjes lagen bij nachte 
De wacht houden 
Leg iets kostbaars neer: een babypop, een gouden ring… Ga er als herders omheen liggen en houd 
de wacht. Zing ondertussen het liedje ‘De herdertjes lagen bij nachte’. Tijdens het liedje vallen de 
herders in slaap. Loop nu om de kring en tik één herder aan. Hij mag proberen het kostbare te 
stelen, zonder dat de andere herders wakker worden. De herders zingen verder en luisteren 
ondertussen goed. Horen ze iemand, dan mogen ze de ogen openen. Is het juist, dan is de dief 
betrapt. Is het niet juist, dan mag het kind dat de ogen opende even niet meer meedoen. Lukt het de 
dief om de kostbaarheid ongehoord te stelen? 
 
Engeltjes door het luchtruim zwevend 
Zwevende engelen 
Luister naar het liedje ‘Engeltjes door het luchtruim zwevend’. Ga hierna naar een plek waar je veel 
ruimte hebt. Start het liedje nog eens en speel dat je een engel bent. Zweef door de lucht. Vraag 
iemand het lied regelmatig te pauzeren. Stopt het lied, sta dan zo snel mogelijk stil. Je mag je niet 
meer bewegen totdat de muziek weer klinkt. Dan zweef je weer door als engel. 
 
Kling, klokje, klingelingeling 
Klingggg 
Zing het lied ‘Kling, klokje, klingelingeling’. Als het lied is afgelopen, blijft iedereen muisstil. 
Iemand mag de triangel aanslaan. De anderen tekenen met hun vinger een lijn of een golf of een 
andere vorm in de lucht. Als je het geluid van de triangel niet meer hoort, stop je met tekenen. 
Klonk het geluid lang of klonk het kort? 
 
Herders, Hij is geboren 
Haast je naar Bethlehem 
Neem het boek erbij en kijk naar de illustratie bij het lied ‘Herders, Hij is geboren’. Wat doen de 
herdertjes en waar zijn ze naar op weg?  
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Ga in een kring zitten. Ieder kiest een instrument. Het eerste kind staat op, speelt op zijn instrument 
en loopt om de kring. Het kind waar hij achter blijft staan staat op, speelt op zijn instrument en 
loopt hiermee om de kring. Ondertussen gaat het eerste kind op de vrijgekomen plek zitten. Hij 
stopt met spelen. Ga zo verder. 
Variatie: het eerste kind gaat achter een ander kind staan en nodigt hem uit om mee te lopen. Het 
nieuwe kind mag vooroplopen en bij een volgend kind blijven staan. Zo lopen er steeds meer 
kinderen een ronde om de kring, terwijl ze op hun instrument spelen. Het laatste kind dat aansluit, 
mag steeds vooroplopen. Ga door tot iedereen in de optocht meeloopt.  
 
Stille nacht 
Stilletjes 
Heb je wel eens geprobeerd om heel stil door het huis te lopen? Zonder dat er een traptrede kraakt, 
een deur piept of voetstappen klinken? Probeer het eens één minuut.  
Wanneer dit lukt, geef je elkaar opdrachten.  
Suggesties: 
- Hang een kerstbal in de boom. 
- Sla met je vleugels als een engel. 
- Doe de deur open voor het kerstkindje. 
- Eet een kerstkransje. 
- Loop met een kerstklokje door de kamer. 
- Beweeg als ezel, op handen en voeten, door de kamer. 
 
Er kwamen drie koningen met ene ster 
Echo 
Beluister het liedje ‘Er kwamen drie koningen met ene ster’. Zing steeds de tweede zin (de 
herhaling) mee. Wanneer je het liedje goed kent, kun je hier variatie in aanbrengen. Het ene kind 
zingt de eerste regel en het andere kind herhaalt deze. Doe dit op verschillende manieren. 
Suggesties: 
- Zing hoog en laag. 
- Zing hard en zacht. 
- Zing snel en langzaam. 
- Zing boos en verdrietig. 
- Zing duidelijk en binnensmonds. 
 
Nu zijt wellekome  
Cadeautjes voor het kindje 
De drie koningen kwamen met mirre, wierook en goud bij het pasgeboren kindje. Luister maar eens 
of je dit in het liedje hoort. Wat zou jij meenemen als je op visite ging bij het pasgeboren kindje? 
Bedenk verschillende dingen: 
- Iets wat je kunt eten of drinken. 
- Iets wat je kunt ruiken. 
- Iets waar je naar kunt kijken. 
- Iets waar je naar kunt luisteren. 
- Iets wat je kunt voelen. 
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Komt allen tezamen 
Aanbidden 
Bekijk de illustratie bij ‘Komt allen tezamen’. Wie zijn er te zien? Wat denk je dat ze doen? 
Beluister het liedje. In het liedje hoor je ‘komt laten wij aanbidden’. Wat zou dit betekenen? Welke 
beweging past erbij (bijvoorbeeld knielen, buigen, je handen vouwen). Ga net als de bezoekers in 
het boek in een kring staan. Leg een babypop in het midden. Dit is Jezus. Start het liedje nog eens 
en aanbid Jezus. Terwijl het lied speelt, voer je de beweging die je hebt bedacht uit. Je begint als de 
muziek klinkt en je mag pas klaar zijn met de beweging als het lied stopt. Je voert de beweging dus 
héél langzaam uit. 
 

Spelsuggesties geschreven door Karin Blankert en Anke van Boxmeer 
 


