
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het sprookje van Andersen. 

Tekst en Regie: Xandra Mizée. 

 

De ROOD gedrukte teksten  

kunt u meezingen! 

 

Uitvoerenden: 

Meisje:  Ellis Emanuel 

Deftige meneer: Hans Kleipool 

Straatmuzikant: René Keet 

Grootmoeder: Angélique van Deursen 

Vertelster: Xandra Mizée 

Piano, keyboard en orgel: Agnes van 

Bekkum 

Tin whistle: Brigit de Klerk  

Stadsgenotes: Josephine Koelman en 

Tonke van der Sluijs 

 

 

 

Wie loopt daar zonder schoenen door 

de straten 

Op een koude Kerstavond, moe en 

verlaten? 

’t Is toch al kinderbedtijd 

En je hebt zelfs nog niets gegeten. 

Is God jou soms vergeten? 

 

Zwavelstokjes voor Kerstmis 

Wie zoekt er nog zwavelstokjes? 

De kaarsjes moeten branden.. 

Kaarsjes voor Kerstmis 

‘k Verkoop zwavelstokjes 

Niemand hoort me en niemand ziet 

me.. 

 

Ga weg, ga weg nu, jij arme luis! 

 

Kijk nou eens wat smerig, dat uitschot! 

 

Hé daar, kijk eens uit, 

 

Sorry…  

 

Wat doe je in zo’n nette buurt? 

Zeker stelen, ik ken jouw soort wel! 

 

 Weer janhagel op mijn stoep! 

Zo wordt mijn portiek een troep 

’t Was nou juist zo’n nette wijk 

Arm bij arm en rijk bij rijk. 

 

Dronkaards, junks, analfabeten 

Wie niet werkt die zal niet eten 

Zal niet eten, zal niet eten. 

 



‘k Ben er zelf ook met hard werk 

gekomen 

Aan een bedelkind geef ik niet 

Wég jij, ordinaire griet! 

 

Wie z’n beste beentje voorzet 

En gewóón een beetje doorzet 

Heeft geen medelijden nodig 

Is niet langer overbodig 

 

Dwingt respect af en gezag 

Men zegt hem vriendelijk gedag 

Omdat iedereen hem mag. 

 

melodie: We wish you a merry 

Christmas 

 

Ik wens u een knusse Kerstmis 

Een hartstikke fijne Kerstmis 

Een knoertleuke knusse Kerstmis 

En een heerlijk nieuwjaar! 

 

Ik ben maar een arme straatmuzikant 

Mijn hutje is tochtig en zo lek als een 

mand 

Toch ben ik vandaag enorm in mijn 

sas; 

Met Kerstmis verdien ik extra, ben ik 

heel goed bij kas! 

 

Allen:  

Ik wens u een knusse Kerstmis etc.  

 

k’ Verdien geld als water in dit seizoen 

Het zijn de oude liedjes die het altijd 

weer doen: 

Hoe leit dit kindeke hier in de kou  

Komt allen tezamen; ‘k schud zó uit 

mijn mouw! 

 

Allen: Ik wens u een knusse Kerstmis 

etc. 

 

Al krijg ik geen pudding en geen 

kalkoen 

‘k Heb geld voor een bordje hutspot; 

daar kan ik het mee doen! 

Het leven is hard, hard zing ik mijn lied 

Hard rinkelen de rijksdaalders, dat 

verzacht mijn verdriet! 

 

Allen: Ik wens u een knusse Kerstmis 

etc. 

 

Mijn moeder in’t graf, mijn pa 

onbekend 

Maar daaraan heb ik maling want ik 

leef als een vent 

De straat was mijn wieg, ik sterf in de 

goot 

Dan zegt men: Pietje zingt niet meer 

Pietje is dood! 

 

Allen: Ik wens u een knusse Kerstmis 

etc. 

 

God rest you, merry gentlemen etc. 

For Jesus Christ our Saviour 

Was born upon this day 

To save us all from Satan’s power 

When we were gone astray 

 

Refr: O tidings of comfort and joy ( 2x) 

 

From God our heav’nly Father 

A blessed angel came 

And unto certain shepherds 

Brought tidings of the same 

How that in Bethlehem was born 

The Son of God by name 

 

Refr: O tidings of comfort and joy etc. 

 

But when to Bethlehem they came 

Whereat this infant lay 

They found him in a manger 

Where oxen feed on hay 

His mother Mary kneeling 

Unto the Lord did pray 

 

Refr: O tidings of comfort and joy etc. 

 

Ik ga maar weer 

Ik moet nog heel veel doen 

Want mijn familie komt Kerstmis 

vieren 

Tot later! 

 

En ik moet nog vlug eventjes de stad in 

Voor m’n dochter een kerstcadeautje 

kopen! 

 

Ze gaan naar huis toe.. 

Ze doen de open haard aan… 

Drinken warme kaneelwijn… 

Dan wordt het Kerstmis. 

 

Kerstmis…de stad is donker en 

verlaten in deze koude nacht 

Is er dan niemand die aan dit meisje 

dacht? 

Niemand om haar te warmen 

Lieve God, heb erbarmen! 

God, ben jij wel een God der armen? 

 

Melodie: Hoe leit dit kindeke 

 

Hoe leit dit kindeke, hier in de kou 

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven 

Ziet eens hoe dat het weent en krijt 

van rouw 

 

Refr:  

Na na na na na na, kindeke teer 

Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet 

meer. 

 

Sa, ras dan, herderkens, komt naar den 

stal! 

Speelt een zoet liedeken voor dit teer 

Lammeken! 

Mij dunkt het nu wel haast wat slapen 

zal 

 

Refr: Na na na etc. 

 

En gij, o engelkens, komt naar den stal  

Zingt een motetteken voor uwen 

koning 

Wilt hem vermaken met uw melodij 

 

Refr: Na na na etc. 

 

Als ik een stokje aansteek om me 

eventjes te warmen…er komt vast 

niemand meer om ze nog van mij te 

kopen…één stokje kan geen kwaad…  

 

melodie: engeltjes in het  

 luchtruim zwevend 

 



Wat een lichtjes, wat een kleuren! 

Waar komen die zo opeens vandaan? 

O, lieve kerstnacht, jij doet gebeuren 

Wonderen die anders niet bestaan.. 

 

Allen: Gloria, in Excelsis Deo (2 x) 

 

Geurige takken, kaarsgeflonker 

Slingers en ballen in rood en goud 

Lichtjes verjagen het aardedonker 

Plotseling heb ik het niet meer koud… 

 

Allen: Gloria, in Excelsis Deo (2 x) 

 

Wat bungelt daar aan die duizend 

takken? 

Kransjes van suiker en chocola 

Zou ik er eentje mogen pakken? 

Niemand te zien, dus vooruit maar ja… 

 

Allen: Gloria, in Excelsis Deo (2 x) 

 

Waar is mijn boom gebleven? 

Als ik nog een zwavelstokje aansteek, 

zou ik dan die boom weer terugzien? 

Of misschien wel een tafel met daarop 

iets te eten… 

 

Kijk eens: een verrukkelijke maaltijd 

Nu word ik weer blij! 

Alle dingen die mijn oma altijd weer 

Maakte voor mij 

 

Soep van rode geurige tomaten 

Met wolkjes room 

O, met oma nog een keer te praten 

Is waar ik van droom. 

 

Refrein (zie de noten onderaan): 

In de keuken van mijn oma 

Bij het gloeiende fornuis 

Bij de geur van foelie en kaneel 

Daar was iedereen thuis. 

 

Rode uien aan een streng geregen 

Een koperen pan 

Op het aanrecht staat een kom met 

deeg en 

Wat melk in een kan 

 

En aan de keukentafel 

Krijg ik dan een kop thee 

En een dikke chocoladewafel 

Misschien zelfs wel twee. 

 

Refr: In de keuken etc. 

 

Als het Kerstmis was dan braadde oma 

Een vette kapoen 

Stoofde peertjes in de zoete wijn 

Zoals oma’s dat doen 

 

Buiten bij de hoge oude muren  

Klonk: Ere zij God 

Want dan zongen alle goede buren 

Een kerstlied tot slot. 

 

Refr: In de keuken etc. 

 

Meisje: 

 

Kijk! Daarginds valt een ster neer…. 

Als er een ster valt dan gaat er iemand 

naar de hemel…verlaat deze arme, 

troosteloze wereld … Wie zou er 

doodgaan? Iemand die ik ken..? 

 

Eenzaam was de weg die jij moest 

lopen 

Huis noch haard noch hulp om op te 

hopen 

Eind’lijk mag ik jou verwarmen 

Kom naar boven en kruip in mijn 

armen 

 

Strakjes gaat het stokje uit en 

Sta ik hier weer in mijn eentje buiten 

 

Kom, pak mijn hand, kijk niet meer 

naar beneden 

Kom naar mijn zoele land van vreugde, 

van vrede 

 

Als het lichtje zo uitgaat, ben je dan 

verdwenen? 

 

Jouw lichtje gaat nu beneden doven 

Je zweeft omhoog, gaat langs het pad 

naar boven 

 

Je was toch dood, maar nu kom je me 

halen 

Nooit zag ik jou zo stralen… 

 

Nooit doet de winter mij van kou nog 

beven  

‘k Ga hiervandaan, weg uit dit 

kleumend leven 

Weg uit dit kleumend leven. 

Ik zwaai alleen nog even, ik zwaai nog 

even. 

 

Dag klein plantsoentje met je oude 

bomen 

Dag kathedraal waar ik stil zat te 

dromen 

Welbedankt, welbedankt! 

Vaarwel!  

 

Wat een feest gisteravond 

En wat een fijn diner 

Een buitengewoon goed diner! 

We begonnen met hors d’oeuvre 

Toen kwam de consommé 

Toen lamscarré 

Op een bedje van truffelpuree! 

 

Ook de hutspot was heerlijk 

Ja, ik ben dik tevree 

Met wat hachee 

En – by the way- 

Piccalilly en uitjes, hoezee! 

 

Gadverdarrie daarvan krijgt zelfs mijn 

hond nog diarree! 



Ik had soufflé 

Met fricassee 

Daarna taartjes van de patissier 

 

Zeg luister eens meneertje, 

Baron du grand-blasé… 

 

Wat een drama! Ze zien het arme kind, 

dood, stijf bevroren! 

 

Schande, hoe kan dat nou gebeuren 

Waarom heb je niet geholpen!? 

 

Had maar wat eten naar haar 

toegebracht, 

Dan zou ze nu nog leven! 

 

Wát!? Jij was in de buurt, meneertje! 

Jíj had moeten helpen! 

 

Jíj zat bij haar in de klas 

Maar hebt niet geholpen! 

 

Wat gemeen om zoiets tegen mij te 

zeggen! 

Alsof je zelf zoveel beter bent! 

 

Want het is jouw schuld 

Niet mijn schuld 

Nee nee, niet mijn schuld 

Het is jouw schuld niet 

Mijn schuld 

Het is mijn schuld…. 

 

Ben ik dan echt zo’n vuilak 

Dat ik je zomaar staan liet 

Hoe kon me dat gebeuren? 

Hoe kon dát nou gebeuren!? 

Ik kón het weten 

Meisje, je had geen kruimeltje te eten 

Koud is nu je gezichtje 

Nóg heb je in je hand 

Het kleine, opgebrande lichtje… 

Kon ik nog maar iets kleins voor je 

doen… 

Kon ik jou nog maar even 

Een beetje vriendschap geven 

Vaarwel uit dit leven… 

 

 

Melodie: O kindeke klein, o kindeke 

teer 

O kindeke klein,o kindeke teer 

We leggen jou hier zachtjes neer 

Wat lieten we je in de kou 

We blijven hier in diep berouw 

O kindeke klein, o kindeke teer. 

 

O kindeke klein, o kindeke teer 

Zie uit de hemel op ons neer 

We hopen dat je ons vergeeft 

Daarboven stralend verder leeft 

O kindeke klein, o kindeke teer. 

 

Melodie: Er is een roos ontsprongen. 

Een groot en machtig wonder 

Ik heb het zelf gezien 

Ik wist niet dat het kon 

Maar ik heb het zelf gezien 

We waren bij elkaar 

We zagen het gebeuren 

En wisten: dit is waar 

 

Een sprookje werd geboren 

Een sprookje ging voorbij 

Een kerstster staat te gloren 

Beschijnt nu jou en mij 

Berouw kwam niet te laat 

Want niets gaat ooit verloren 

En Kerstmis is nabij. 

 

Melodie: Stille nacht, Heilige nacht 

Stille nacht heilige nacht . 

David’s Zoon, lang verwacht 

Die miljoenen eens zaligen zal 

Werd geboren in Bethlehems stal 

Hij, der schepselen Heer ( 2x) 

 

Hulploos Kind, heilig Kind,  

Dat zo trouw zondaars mint,  

ook voor mij hebt Ge U rijkdom 

ontzegd,  

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  

Leer me U danken daarvoor.  

Leer me U danken daarvoor.  

 

Stille nacht, heilige nacht!  

Vreed' en heil wordt gebracht  

aan een wereld, verloren in schuld;  

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  

Amen, Gode zij eer!  

Amen, Gode zij eer! 

 

Einde. 


