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Het perfecte 
kerstspel

JOYCE MEYER
geïllustreerd door MARY SULLIVAN



Het is kersttijd in Dierentuin Alledag. Het hele dorp straalt, schittert en sprankelt.



Maar niets straalt zoveel als Nelly’s hart. 
Zij mag dit jaar het kerstspel organiseren. 



Vorig jaar mocht de familie Konijn het toneelstuk opvoeren. Alle vijfentwintig 
konijnen deden mee! Kate Konijn die Maria speelde, was prachtig. 
En wat was er een schattig kindje Jezus!



De muziek, de kostuums, de kribbe van wortels … alles was mooi.





Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten  
in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door  
de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder  
licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde  
hen gerust: 

  ‘Wees niet bang, want ik breng jullie het mooiste nieuws dat 
    je ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk.  
  Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus,  
  de Here. Ik zal vertellen hoe je Hem kunt herkennen: 
  Het kindje ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.’

Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God 
loofden. Een hemels leger was het, en zij zongen:

  ‘Ere zij God in de hoge, Vrede op aarde
  bij de mensen die naar Zijn wil leven.’
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