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Kerstnacht thuis
Verhaal voor de kleintjes

Heel de wereld lag vol sneeuw; de vel-
den waren wit, de bomen wit, de hui-
zen wit, alles wit van de mooie, witte 
sneeuw. Het was Kerstmis, huizen 
waren schoon geschrobd om het grote 
Kerstfeest mooi te vieren. Alle kribjes 
stonden klaar in de kerken met de her-
ders en de schaapjes – en vol kaarsjes. 
Ook in de huizen hadden de kinderen 
hun kribje klaar gemaakt, want morgen 
was het Kerstmis. Dan begint de H. Mis 
heel vroeg, soms midden in de nacht, 
omdat het goddelijk Kindje Jezus ook 
midden in de nacht is geboren. En alle 
mensen die kunnen, gaan dan naar die 
eerste Mis, als het nog zo donker is. 
Maar de kleine kinderen mogen nog 
niet mee.

Ook Sjefke mocht niet meegaan. Wel 
tien keer had hij gevraagd: “Och, toe, 
Vader laat me meegaan; Moeder, laat 
me nou meegaan, ik hou zo veel van het 
Kindje Jezus, ik zie zo graag het stal-
letje en het Kindje Jezus”. Maar vader 

en moeder zeiden: “Nee jongen, het is 
buiten veel te koud voor jou, en de weg 
is zo lang, je zou ziek worden. Zo gauw 
je groot genoeg bent en sterk, mag je 
mee”. 

En Sjefke vond het erg jammer. 
Maar hij gehoorzaamde, en omdat vader 
en moeder het zeiden, dat hij niet mocht, 
daarom bleef hij dan ook thuis.

Moeder legde ‘s avonds de zon-
dagse kleren klaar, want in de nacht 
moesten ze al opstaan om naar de kerk 
te gaan. Sjefke moest zijn avondgebed 
bidden, met een Weesgegroetje voor het 
Kindje Jezus, en dan naar bed.

Midden in de nacht stonden vader en 
moeder op. Ze maakten zich klaar om 
naar de kerk te gaan. Sjefke was ook 
wakker geworden; hij hoorde alles, 
maar hij hield zich heel stil, en deed net 
of hij sliep. Moeder kwam eens kijken 
of Sjefke nog goed sliep, en Sjefke hield 
zijn ogen flink dicht. Toen maakte ze 
een kruisje op zijn voorhoofd en bad: 
“Het heilig Kindje Jezus zal je bewa-
ren!”, en dan ging ze gerust weg. De 
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deur werd gesloten en Sjefke bleef al-
leen in huis. Vader en moeder waren er 
niet bang voor; want ze wisten wel, dat 
het Kindje Jezus de brave kinderen in de 
Kerstnacht bewaart.

Toen vader en moeder weg waren, 
dacht Sjefke: Nu ben ik baas in huis; 
en hij dacht en dacht, wat hij zou gaan 
doen ... Ah, daar wist hij het ... hij zou 
thuis Kerstmis houden. Dadelijk stond 
hij op en trok zijn broek aan. Toen ging 
hij aan het raam kijken: hij zag vader 
en moeder niet meer. Maar over de wit-
te velden scheen de zilveren maan – en 
ginds zag hij de kerk met de hoge toren 
die bijna tegen de sterren stak. De ramen 
van de kerk waren al verlicht – en de 
ramen vooraan in de kerk waren veel 
lichter dan de andere, want daar stond 
het kribje met wel honderd of duizend 
kaarsen.

Daar luidt de klok. – Nu begint 
het feest in de kerk, dacht Sjefke. Ik zal 
ook beginnen. Maar eerst trok hij zijn 
pantoffels aan, want zijn voeten waren 
koud geworden. Hij ging in de mooie 
kamer, waar het kribje klaar stond. Luci-
fers moest hij hebben. Waar waren die? 
O ja, op de schoorsteen. Sjefke klom 
op een stoel: maar het doosje was juist 
leeg. O, dan in vaders jaszak! Ha! daar 
waren er nog! Met een stoel klom hij 

bij het kribje en stak netjes en eerbiedig 
de kaarsjes aan. En elke keer als hij er 
eentje aan had, zei hij zacht: dat is voor 
het Kindje Jezus. Toen ze allemaal aan 
waren, was het prachtig om te zien. Het 
Kindje Jezus lachte in zijn kribje met 
stro. Maria en Jozef keken ook heel blij. 
De engeltjes hielden hun vleugels om-
hoog, uit eerbied voor hun kleine ko-
ning. De bloempjes rondom knikten en 
de vlammen van de kaarsen waren als 
echte, levende sterretjes.

Nu begint in de kerk het orgel te 
spelen en de mensen zingen voor het 
Kindje Jezus – dat ga ik ook doen, dacht 
Sjefke. En hij ging recht voor het stal-
letje staan en keek naar het lieve Kindje 
Jezus, en toen zong hij de liedjes, die 
hij op school had geleerd ... hij zong zo 
mooi ... “Wees gegroet, O Kindeke zoet, 
O Jezu mijn in Uw kribbeke klein”. – 
Dat liedje was uit. Hij kende er nog 
een: van de engeltjes bij de kribbe: “De 
eng’len kwamen uit de hemel gevlogen. 
Ze zaten voor ‘t Kindeke neergebogen, 
ze zongen: Jezuke, Jezuke zoet, wat zijt 
Gij voor de mensen goed. Gloria! Glo-
ria!”

Nu gaat de pastoor preken over 
het Kindje Jezus voor de mensen in de 
kerk, dacht Sjefke. Dat ga ik ook doen. 
Hij klom op een stoel, en heel de kamer 
moest luisteren. En hij preekte: Deze 
nacht is het Kindje Jezus geboren, het is 
uit de hemel gekomen in het stalleke van 
Bethlehem, en veel engelen kwamen 
mee. En Maria en Jozef waren er ook 
– en een os en een ezel. Toen kwamen 
de herders, en die zongen: Gloria, en 
ze bogen voor het Kindje Jezus. En de 
drie koningen kwamen ook al met hun 
ster, en ze gaven het Kindje Jezus veel 
goud, wierook en ... en ... – Dat laatste 
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wist Sjefke niet meer en  daarom was 
de preek uit. 

Klop – klop – ging het op de deur. – Wat 
zou dat zijn? Op zijn tenen ging hij naar 
de deur. – Zou hij ze open maken?  Zo 
midden in de nacht!  Hij pakte de sleutel 
en deed de deur open ... Wat was dat! 
... Daar op eens – veel licht, prachtig 
licht – en … in dat licht een glanzen-
de engel. Sjefke schrok eerst. Maar hij 
zag dadelijk, dat het een engel was en 
toen was hij heel gerust. En de engel 
zei heel vriendelijk: “Wees maar niet 
bang, ik kom uit de hemel. Het Kindje 
Jezus heeft mij gestuurd om je te helpen 
het Kerstfeest mee te vieren. De grote 
mensen vieren het feest in de kerk, wij 
zullen het hier in huis vieren. Mogen er 
nog meer engelen komen?” 

Sjefke lachte en dacht: nou, zulke 
goede engelen wil ik wel hebben om 
feest te vieren, en hij zei: “Ja, ja, mooi, 
mooi – laat ze maar komen, zoveel als ze 
willen”. En hij deed de deur wijd open. 
En nu zag hij een hele rij mooie enge-
len, een lange rij, uit de hemel, door de 
lucht – tot de deur toe; een rij helemaal 
in het licht, heerlijk hemels licht – en die 
lange rij, die grote troep engelen kwam 
binnen, allemaal binnen. Sjefke lachte 
tegen iedere engel, hij lachte maar, toen 
al die engelen binnen kwamen. En hij 
dacht: Ze kunnen allemaal zeker niet 
binnen, maar dat ging wel.  En toen ze 
allemaal binnen waren, was het binnen 
ook vol prachtig, hemels licht. 

En die eerste, de grootste engel zei 
tegen Sjefke: “Nu zullen we Kerstfeest 
gaan vieren. Nu zijn er engelen genoeg. 
Waar is ‘t kribje?” En Sjefke zei: “Dat 
is goed, kom maar hier in de mooiste 
kamer, alles is klaar?” En Sjefke ging 

voorop, en die grote engel ging mee, en 
alle engelen gingen mee in de kamer. 

Sjefke stond midden voor het krib-
je en alle engelen rondom, heel stil en 
heel eerbiedig. O wat was dat mooi! Al 
die prachtige engelen rondom het kribje 
van Sjefke – en overal dat heerlijke he-
melse licht! En toen ze allemaal klaar 
stonden, zei de grote engel: “Nu Sjef-
ke, moet jij je liedje zingen, wij zingen 
mee”. En Sjefke begon en alle engelen 
zongen mee – zachtjes – maar mooi en 
fijn – net zo mooi en fijn als in de hemel.

Toen het eerste lied uit was, het 
tweede; en alle engelen zongen weer 
mee, zo fijn, zo mooi, dat Sjefke dacht, 
dat hij in de hemel was. En hij zelf kon 
nu ook veel mooier zingen, hij zong nu 
als een echte engel. 

Maar, toen het tweede liedje nog 
niet helemaal uit was, hielden al de 
engelen opeens stil, allemaal opeens.  
–  Sjefke dacht: Wat is dat toch?  – hij 
durfde alleen niet doorzingen. En al de 
engelen keken naar de deur en bogen 
heel diep – en Sjefke keek ook naar de 
deur … en … en … O, daar was het 
Kindje Jezus zelf – ja – het Kindje Jezus 
zelf – met een blinkend rood kleed aan, 
vol gouden sterren, een gouden kroon 
op Zijn hoofd – een krans van rozen om 
Zijn hals, en op Zijn borst een kruis van 
het fijnste goud, dat blonk als de zon! 
Diep bogen de engelen, en Sjefke? – 
Sjefke wist niet, wat hij moest doen – hij 
boog ook al, net als de engelen.

Maar het Kindje Jezus kwam bin-
nen, keek naar Sjefke, en kwam recht 
naar Sjefke toe. Sjefke meende al gauw 
op zijn knieën te gaan zitten, maar het 
Kindje Jezus was al bij hem en nam hem 
bij de hand. Het keek hem heel vrien-
delijk aan en lachte tegen hem. O wat 
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voelde Sjefke zich ineens blij en ge-
lukkig! Hij wilde iets zeggen tegen het 
Kindje Jezus; dat Het zo goed was, en 
dat hij er zoveel van hield – maar – hij 
kon niet, zo blij was hij. En hij hoefde 
het ook niet te zeggen, want het Kindje 
Jezus kon dat wel in zijn ogen zien.

Toen keek het Kindje Jezus even 
de engelen aan, en opeens, opeens vol-
op muziek, muziek op fluiten en harpen, 
muziek op violen en orgels: iedere engel 
had zijn muziekinstrument in de hand, 
en allen maakten muziek – hemelse mu-
ziek. Sjefke keek naar al die zingende en 
fluitende engelen – hij wist niet wat hij 
hoorde: want zo’n muziek was er nooit 
in de kerk, en nergens bij de mensen.

Toen de muziek uit was, zegende 
het Kindje Jezus het brave Sjefke met 
een kruisje. En het was net of er een 
straaltje licht van het gouden kruis van 
de borst van het Kindje Jezus naar het 
hart van Sjefke ging, en hij voelde op-
eens, dat hij braaf en heilig was. Daar-
op keerde het Kindje Jezus zich om, 
om weg te gaan; en de engelen gingen 

in twee rijen staan, en het Kindje Jezus 
ging er tussen door. Sjefke keek Het na – 
de engelen gingen met het Kindje Jezus 
mee, zachtjes – zachtjes. Ze gingen door 
de deur naar buiten en het hemels licht 
ging mee. 

Sjefke stond maar te kijken, en 
toen ze allen weg waren, stond hij daar 
nog en dacht almaar aan het Kindje 
Jezus en de engelen. Toen het hemels 
licht ook weg was, ging hij gauw naar 
de deur, om te kijken of hij er nog en-
gelen en licht zou zien. Maar, hij zag 
niets … hij keek naar boven … daar 
stonden de gouden sterren aan de don-
ker blauwen hemel, en Sjefke dacht: 
Daarboven is het Kindje Jezus en de 
engelen, o, was ik daar ook. O, mocht 
ik maar mee gaan!

Dan deed hij de deur weer op slot, 
ging langzaam naar de kamer ... alles 
weg; alleen zijn eigen kribje met de 
kaarsjes, die nog zachtjes brandden. Op 
zijn knieën ging hij zitten en bad nog 
een hele tijd, met zijn ogen naar het 
Jezuskindje. Toen deed hij de kaarsjes 
uit – nu was het weer donker – en heel 
zachtjes ging hij weer naar zijn bed, en 
zo gauw hij in zijn bed lag, deed hij zijn 
ogen toe, en hij sliep. 

Maar bij het slapen dacht hij nog 
de hele tijd aan het Kindje Jezus, aan het 
goede Kindje Jezus! 

De kerk was uit. Vader en moeder kwa-
men terug. Ze hadden zo gebeden. Ze 
vonden Sjefke nog mooi slapend in zijn 
bed. O wat waren ze blij! – Het was ook 
zo’n mooi feest; maar ze wisten niet, dat 
het daar in huis nog veel mooier feest 
was geweest voor Sjefke.

Juffrouw Elly
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