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Onderweg naar het licht   

Vanaf de Neerhof 

 

 
Looproute van Neerhof naar grote kerststal,  ongeveer 1,8 km. 

 

1. Bij de ingang van het consultatiebureau/achterkant Neerhofschool start de route met de 

eerste plaat van ons kerstverhaal. 

 

Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, 

Dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. 

Zij stonden net wat met elkaar te praten, 

toen zij plotseling een licht zagen. 

Dat licht was zo mooi en zo helder,  

dat het leek alsof het dag werd.  

Maar dat werd het niet. 
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2. Als je met je neus naar deze ingang staat, vertrek je linksaf richting aquamarijn nummer 59 

op zoek naar plaat nummer 2 met heel veel engeltjes 

 

Dat licht kwam van een engel, die een boodschap kwam brengen van God. 

Wees maar niet bang, zei de engel, 

want de herderswaren wel een beetje geschrokken. 

Ik kom jullie iets heel fijns vertellen, luister maar. 

In Betlehem is een kindje geboren, dat Jezus heet 

en dat alle mensen gelukkig zal maken. 

Ga maar kijken.  

Het is in doeken gewikkeld en ligt in een kribbe. 

Toen de engel dat gezegd had, kwam er nog een engel 

en daarna nog een en nog een, net zolang tot de hele lucht vol was met engelen. 

En allemaal zongen zij een lied. 

Dat lied klonk zo prachtig, dat de herders en de schapen in het veld 

heel stil stonden te luisteren. 

Ere zij God, zongen zij, ere zij God in den hoge en vrede op aarde.  
Toen het lied uit was, verdwenen de engelen weer 

 

3. Vervolgens ga je een klein stukje terug van waar je vandaan kwam en ga je rechtsaf de 

Amber in. Zorg dat je aan de rechterkant van de weg blijft lopen. Vervolg je route door de 

Kuringen op huisnummer 33 hangt plaat nummer 3. Op deze plaat zie je de herders die met 

hun schapen op pad gaan. 

 

O, wat was dat mooi, zeiden de herders tegen elkaar. 

Laten we gauw naar Betlehem gaan. 

Dan kunnen we zien wat de engel ons verteld heeft. 

En zij gingen op weg. 

 

4. Wandel rustig verder en geniet van de prachtig versierde woningen, wanneer je bijna bij het 

gemeentehuis bent, mag je metalen brug oversteken richting de ingang. Daar vind je plaat 

nummer 4. Op de plaat zie je een witte stal met een mooie ster erboven. 

 

Nadat ze een tijdje gelopen hadden, kwamen de herders bij een stal. 

Het was een witte stal met groene houten deuren 

en een raam, dat niet dicht kon, omdat er geen luik was. 

Het was een stal, waarin de dieren mochten slapen, 

als het buiten te koud was. 

Zou het hier zijn? vroegen de herders aan elkaar. 

Zou Jezus in een stal geboren zijn? 

De engel had gezegd, dat ze hem zouden vinden, 

gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. 

En een kribbe is een bak, waar de dieren uit eten. 

Laten we maar naar binnen gaan, zeiden de herders. 
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5. Loop door richting de pastoor van Kessellaan, loop rechtsaf richting het station. Eerste straat 

links is de Neerhofstraat steek over. Op huisnummer 1b hangt plaat nummer 5.Op de plaat 

zie je wat er in de stal te zien is. 

 

En ze vonden een kindje, dat in doeken gewikkeld was 

en dat in een kribbe lag, net zoals de engel gezegd had. 

Naast de kribbe stonden Maria en Jozef. 

Zachtjes kwamen de herders dichterbij. 

O, wat waren zij blij dat ze Jezus gevonden hadden. 

En aan Maria en Jozef vertelden ze van de boodschap, 

die de engel hen gebracht had.  

 
6. Wandel lekker verder door deze straat, ga linksaf de stationsstraat in. Op nummer 2 is de 

Gereformeerde kerk, daar hangt plaat nummer 6. Op de plaat drie wijze koningen. 

 

Weet je, wie ook naar de stal in Betlehem gingen? 

Drie wijze koningen. 

Een met een witte baard, een met een zwarte baard 

en een zonder baard, maar met een vriendelijk zwart gezicht. 

Ze hadden prachtige jassen aan, rood, geel en groen, 

en gouden kronen op hun hoofd. 

En ze reden op kamelen. 

Toen ze bij de stal gekomen waren, klommen ze van hun kamelen af 

en haalden ze alle drie iets moois tevoorschijn. 

De koning met de witte baard een prachtige vaas met wierook. 

De koning met de zwarte baard een kistje vol met goud. 

En de koning met het zwarte gezicht een vaas met mirre. 

 

7. Sla linksaf op het marktplein naar de Bartholomeuskerk, Zoek rechtsom bij het Parochiehuis 

naar plaat nummer 7. Zoek de plaat met Maria met het kindje in haar armen. 

 

Toen de koningen in de stal kwamen, haalde Maria het kindje uit de kribbe, 

zodat zij het heel goed konden zien. 

En ze gaven hem hun cadeautjes: goud, wierook en mirre. 

Wat waren de koningen blij dat ze Jezus gevonden hadden. 

Jezus die gekomen was om alle mensen gelukkig te maken. 

Toen Maria vroeg, hoe ze wisten dat jezus in deze stal geboren was,  

vertelde de koning met de zwarte baard een heel mooi verhaal. 

 

Op een avond hadden de koningen, die in een ver land woonden, 

een ster gezien, die zo mooi was, dat ze tegen elkaar zeiden: 

Er moet wel een heel bijzonder kind geboren zijn, 
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dat er zo’n prachtige ster aan de hemel staat. 

Laten we hem gaan zoeken en hem iets moois brengen. 

Ze waren op hun kamelen geklommen, 

en de ster had hun de weg gewezen. 

Zo waren ze bij de stal met Jozef, Maria en Jezus terecht gekomen. 

 

Toen het verhaal uit was, zei de koning met de witte baard: 

Laten we nu gaan, we moeten nog een lange reis maken. 

Zachtjes gingen ze weg en Maria en Jozef bleven zwaaien 

totdat zij hen niet meer konden zien. 

 

Wil jij net als de herders en de drie wijze koningen een bezoekje brengen aan het 

kindje Jezus in de stal! 

Ga dan nu verder met het laatste stukje van de tocht.   
  

8. Loop in de Doelstraat en door naar de beweegtuin van de Zeven Schakels. Die vind je 

tegenover de ingang van de parkeergarage van de AH. Hier staat een prachtige kerststal. 
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