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Voorwoord

Kerst is een feest. Alles is versierd, overal zijn lichtjes. 
We verzamelen ons rond de open haard, in de klas of in 
de kerk om samen de geboorte van Jezus te vieren. Bij 
zo’n kerstviering mag een mooi verhaal natuurlijk niet 
ontbreken!

De verhalen in deze bundel zijn geschreven door beken-
de en minder bekende auteurs. Voor iedere doelgroep is 
wel wat te vinden. Er zijn zowel klassieke als moderne 
kerstverhalen, waarbij ook duidelijk wordt dat onbezorgd 
kerst vieren niet voor ieder kind vanzelfsprekend is.

Bij de indeling van de bundel is rekening gehouden met 
de leeftijd van de doelgroep. De eerste twee verhalen zijn 
speciaal bestemd voor kleuters. De verhalen die vol- 
gen, zijn meer geschikt voor oudere basisschoolkinderen. 
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De laatste vijf verhalen zijn geschreven voor kinderen 
uit groep zeven en acht (en ouder).

Veel (voor)lees- en luisterplezier gewenst en een gezegend 
kerstfeest!
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Annemarie ten Brinke & Willemijn de Weerd  
 
 Een lichtje zijn

‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.’

Sofie zingt zo hard ze kan.
Bram komt binnen. ‘Wat doe jij nou?’
‘Ik ben aan het oefenen,’ zegt Sofie. ‘Dit liedje gaan 

we met kerst in de kerk zingen.’
Bram gaat op de bank zitten en Sofie zingt verder.

‘Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.’

‘Wat een gek liedje,’ zegt Bram. ‘Hoe kun je nou een 
lichtje zijn?’
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‘Door goede dingen te doen,’ zegt Sofie.
Bram lacht. ‘Daar ga je echt geen licht van geven, 

hoor,’ zegt hij.
Maar Sofie weet het zeker. ‘Mijn juf heeft zelf gezegd 

dat je dan een lichtje bent.’
‘Dan ga ik iets goeds doen,’ zegt Bram. ‘Kijken wat er 

gebeurt. Doe je mee?’
Hij loopt door de kamer.
‘Zullen we de speelhoek opruimen?’ zegt Sofie. ‘Dat 

vindt mijn moeder echt goed.’
Ze gaan gelijk aan de slag.
Sofie kijkt naar Bram. Hij ziet er nog gewoon uit. Hij 

lijkt niet op een lamp.
‘Ik weet niet zeker of je licht gaat geven,’ zegt Sofie.
Het speelkeukentje is al helemaal netjes. En alle 

kleurpotloden zitten weer in de bak.
Bram kijkt naar Sofie. ‘Wat zal jouw mama blij zijn als 

ze dit ziet.’
‘Ja, hè?’ zegt Sofie. ‘Volgens mij komt ze er net aan.’ 
Bram en Sofie gaan voor de deur staan.
Dan gaat de deur open.
‘Ha, Bram,’ zegt mama. ‘Kom je gezellig spelen?’ 
Bram knikt.
Sofie kijkt naar mama. Zou ze al gezien hebben dat 

Bram en zij de speelhoek hebben opgeruimd?
‘Wat is er toch?’ zegt mama. ‘Jullie lopen zo te stralen.’
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Dan draait ze zich om. ‘Oooh,’ roept ze. ‘Wat fijn! 
Hebben jullie dat zo netjes gemaakt?’

Bram en Sofie knikken trots.
Mama pakt de snoeptrommel.
‘Kom, dan krijgen jullie wat lekkers. Dat hebben jul-

lie wel verdiend!’
‘Hoorde je dat?’ fluistert Bram. ‘Je moeder zei dat we 

straalden. Dat komt vast doordat we iets goeds hebben 
gedaan. Zijn we toch een lichtje!’

✯

(Uit: Annemarie ten Brinke & Willemijn de Weerd: De knuffel van 

Sofie. Veertig vrolijke voorleesverhalen. Uitgeverij Mozaïek, Zoetermeer 

2009).
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Femke van Werkhoven 
 
 Beer

‘Ga je mee, Sanne? Dan gaan we kijken of opa en oma er 
al aankomen.’ Jochem heeft zijn jas al aan. 

Sanne springt op. ‘Mag het, mama?’ 
‘Ja hoor,’ zegt mama. ‘Maar niet verder dan het speel-

tuintje, hè!’ 
Snel trekt Sanne haar laarzen en jas aan. Dan rent ze 

naar buiten. Jochem staat al ongeduldig te wachten.
Samen lopen ze naar de hoek van de straat. Even 

goed kijken of er geen auto aankomt en dan de weg 
oversteken. Aan het einde van de weg is een speeltuintje. 
Als je boven op het klimrek staat, kun je precies de grote 
weg zien. Daar moeten opa en oma straks vandaan ko-
men. 

Even later klauteren ze achter elkaar het klimrek op. 
Ze kijken of ze de rode auto van opa en oma al zien.
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Opa en oma komen logeren. Morgen gaan ze mee 
naar het kerstfeest van school. En dan blijven ze nog 
twee dagen. Het is altijd superleuk als opa en oma er 
zijn. Oma neemt elke keer een nieuw voorleesboek mee. 
Dat leest ze dan helemaal voor. En met opa houden ze 
altijd wedstrijdjes wie de hoogste legotoren kan bou-
wen. 

‘Ik zie een rode auto!’ Sanne wijst naar de grote weg. 
‘Nee joh, die is veel te groot,’ roept Jochem.
O ja, nu ziet Sanne het ook. Maar weer kijken dan. 

Er komt een blauwe auto langs, en een groene. Wat 
duurt het lang voor opa en oma er zijn! Sanne gaat een 
poosje schommelen. Dan klimt ze weer boven op het 
klimrek. Op de grote weg rijdt nog steeds geen rode 
auto. 

Sanne draait zich om en kijkt naar de andere straat. Hé, 
wat ziet ze daar? Een meisje zit bij haar mama achter op 
de fiets te slapen, met haar hoofd tegen de rug van haar 
mama. Ze heeft een beer vast. Maar die hangt helemaal 
naar beneden.

‘Kijk, ze laat haar beer vallen!’ 
Jochem en Sanne glijden van de glijbaan en rennen 

naar de stoep. Daar ligt de beer op straat. Het is een 
mooie bruine beer met een pet op en een blauw jasje 
aan. Sanne raapt hem snel op. ‘Stop!’ roept Jochem en 



Sanne roept met hem mee. ‘Stop! Je beer!’ Ze zwaaien 
en roepen. Maar het meisje wordt niet wakker en de me-
vrouw fietst gewoon door.

‘Kom op!’ zegt Jochem en hij rent achter de fiets aan. 
‘Mevrouw, stop!’ roept hij. 

Sanne rent achter hem aan. Ze houdt de beer stevig 
vast. De mevrouw gaat de bocht om. Sanne en Jochem 
steken snel de weg over en gaan ook de bocht om. Zo ver 
van huis mogen ze helemaal niet. Maar daar denken ze 
niet aan. Ze moeten de beer teruggeven aan dat meisje! 

‘Daarheen!’ hijgt Jochem. 
De mevrouw gaat alweer een bocht om. Jochem en 

Sanne rennen verder. Ze zijn nu ook bij de bocht. Daar 
zien ze de fiets. Helemaal aan het eind van de straat. En 
dan is de fiets alweer verdwenen. Hijgend rennen ze 
verder. 

‘Deze kant op!’ wijst Jochem. 
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‘Die kant toch?’ Sanne wijst de andere kant op.
Even blijven ze staan. Ze kijken van links naar rechts. 

Dit is een lange, rechte straat. 
‘Nee, daar fietsen ze,’ zegt Jochem. 
Sanne ziet het ook. Helemaal aan het eind van de 

straat fietst iemand. Ze kan niet zo goed zien wie het is. 
Maar het is vast de mevrouw met het meisje. 

Daar rennen ze weer langs de huizen. Steeds verder bij 
het speeltuintje vandaan. Aan opa en oma denken ze niet 
meer. Alleen maar aan het meisje. Wat zal ze verdrietig 
zijn als ze straks thuis is en ontdekt dat haar beer kwijt is. 

Aan het eind maakt de weg een bocht. Jochem en Sanne 
gaan de bocht om. Dan blijven ze staan. Ze zijn in een 
straat met winkels. Er lopen een heleboel mensen langs 
de winkels. Er fietsen ook een paar mensen. Maar de 
mama met het slapende meisje zien ze nergens. Zou ze 
in een van de zijstraten zijn? Maar welke dan? 

‘Zullen we maar weer naar huis gaan?’ vraagt Jochem. 
‘Maar we moeten de beer toch teruggeven?’ 
Jochem kijkt naar de beer die Sanne vastheeft. Hij 

denkt aan het kleine meisje op de fiets. Zo’n klein meis-
je moet vast heel hard huilen als ze haar knuffel kwijt is.

‘Misschien heeft de postbode ze wel gezien!’ Jochem 
wijst. 

‘Durf jij het te vragen?’


