
Kerstviering 2022. 

 

Het bestuur had, met behulp van een flink aantal vrijwilligers een heel (mooi) 

programma in ekaar gezet. 

Een van de onderdelen was een literaire activiteit. 

De deelnemers aan de viering werden in groepen ingedeeld. 

Elke groep moest in een kwartier tijd een gedicht maken. 

Het gedicht moest bestaan uit exact 12 regels.  

De woorden: Jozef, Maria, kindje Jezus, en gehaktbal moesten alle in het gedicht 

voorkomen. Maar wel in een andere regel.  

Daarna moesten de gedichten worden voorgelezen. Het gedicht wat het grootste 

applaus opleverde werd met de eerste prijs beloond.  

Hierna vindt je de gedichten. (met wat foto’s van Piet) 

 

 

  

  



De gedichten : (in willekeurige vogorde) 

1:  

Jozef was een timmerman uit Nazareth 

Hij kende Maria nog maar net. 

Toen ze onderweg waren naar Bethelehem 

werd hen iets ingefluisterd door een vreemde stem. 

De honger was erg groot 

Maar niemand die hen iets te eten aanbood. 

Eindelijk kwamen ze bij een schuur 

en daar trokken ze iets uit de muur. 

Na het eten kreeg Maria pijn in haar buik, wat was het geval 

dat kwam waarschijlijk door het eten van het broodje gehaktbal. 

Maar dat was toch niet zo, want zoals we straks kunnen horen 

werd het kindje Jezus geboren! 

 

 

  



2:  

24 december, de Heilige donkere Kerstnacht 

Waarin het kindje Jezus wordt geboren, 

   waar we allen op hebben gewacht. 

Voor Maria is het een zware tocht. 

“Hé daar”, roept Jozef “de stal waar  

      we naar hebben gezocht”.  

De os en de ezel houden het kindje warm, 

Ze hadden niets bij zich, ze waren heel arm. 

De ster stuurt de drie wijzen op weg. 

Zegt er eentje, “het verkeerde cadeau bij, wat ’n pech.” 

Zegt nr. twee, “Wat een gehaktbal ben jij.” 

Zegt nr. drie, “Ik heb heel iets anders bij, 

’n tube curry en ’n emmertje maijonaise”. 

Nu dansen ze richting Bethlehem in polonaise. 

 

 

  



3:  

We zijn weer aan het einde van het jaar 

En komen gezellig allemaal bij elkaar. 

De ster van Bethlehem staat boven de stal 

waar straks een wonder geschieden zal 

De ezel en Maria sjokten door de donkere nacht  

en waren benieuwd waar Jozef hen naar toe bracht. 

Ook de herders stonden versteld 

van wat de Engel hun had verteld. 

Een kindje geboren lief en klein 

dat onze verlosser zal zijn. 

Dus een gehaktbal voor de herders in ’t veld 

die bij Mac Donalds was besteld. 

 

 

  



4: 

De KBO stuurde een brief: 

“kom naar de Kerstviering, alstublief”. 

Jozef zal er ook wel zijn 

en Maria vindt bezoek heel fijn. 

Het kindj Jezus zal ook komen. 

Ligt in zijn wiegje fijn te dromen. 

Lekker eten is er ook 

bespaart je thuis ook weer de kook. 

Krijgen we een gehaktbal met salade, 

of eten we heel dure rollade? 

Smaken zal het, zeker weten 

wij wensen iedereen: Smakelijk eten! 

 

 

 

  



5: 

Jozef en Maria gingen naar Bethlehem toe. 

Maria zat op de ezel want ze was zo moe. 

Ze waren al dagen onderweg. 

Het was wel erg koud zeg. 

Overal kwamen ze voor een dichte deur, 

dat komt toch echt niet veel veur. 

En, wat was het geval? 

Ze vonden plek in een stal. 

Even later kregen de herders te horen, 

dat het kindje Jezus was geboren. 

Ook de drie koningen kwamen naar de stal, 

en brachten als geschenk, een gehaktbal! 

 

  



6:  

Jozef zocht unne stal 

want Maria zei: “Help ik beval!” 

Nog maar net binnen ging Maria zitten, 

“Zie zo, eerst mar proberen wa te pitten.” 

“Wacht effe”, zei Jozef “dan schud ik eerst auw kussen” 

en dan kan ik onder tussen 

Wa water opwarmen bij de WeeCee, 

en hup, daar kwam Jezus bij de eerste wee. 

D’n os en d’n ezel keken toe. 

Jozef was ineens vader en sprak: “Nou moe 

Da war me un gevalletje…. 

nou wil ik urst un gehaktballetje! 

 

 

  



7: 

Op ’n avond komt Josef wat vroeger thuis 

en vindt Maria voor ’t fornuis. 

“Wat ben je aan het doen?” zegt hij 

met een gezicht, heel blij. 

Ik ben aan ’t koken voor jou en ons kind 

maar ik hoop wel dat je ’t lekker vindt. 

Want het vlees is deze week wel erg duur 

Daarom heb ik maar één gehaktbal op ’t vuur. 

En je moet weten 

dat we er samen van moeten eten. 

Laat daarna de kerstnacht maar komen 

Dan kunnen we het kindje Jezus verwelkomen. 

 

 

 


