
Deel 1

"en gang for svært lenge siden i et land svært langt borte fra norsk"...Uh, oeps, uh, versta 
je hier geen fluit van? 
Wacht, dan doe ik het Noors verhaaltje wel in het Nederlands
Er was eens, lang geleden, in een land hier ver vandaan, een herdersmeisje.

Deel 2 

's Morgens, als de zon opkwam, trok het herdersmeisje met haar schaapjes de heuvels in. 
En pas 's avonds, als het donker werd, keerde ze weer terug. 

Gewoonlijk zat ze dan bij haar vrienden, de herders aan een vuurtje onder de 
sterrenhemel, nog wat stoere verhalen te vertellen en wat de lachen bij een warme kop 
schapenmelk met honing. 

Maar niet vannacht...In de nacht, toen Jezus geboren werd, liep het herdersmeisje over de 
heuvels bij Bethlehem om een van haar schapen te zoeken. Een moederschaap was weg! 
En zij, zij moest die terugvinden. Niet alleen om haar lammetjes melk te geven, 
nee...Mirjam, want zo heette ze.. was bang van haar baas: Een strenge baas, een kwade. 
Hij voelde zich heel belangrijk. Hij had een paar kuddes schapen met herders..maar nog 
meer.. hij had 3 hotels in Bethlehem. Herbergen noemden ze dat. Het leek wel of hij altijd 
een reden had om boos te zijn. 

Als een van zijn herders zou thuis komen en een schaap van zijn kudde ontbrak, dan 
kreeg die slaag. Als de baas geen stok vond om mee te slaan, dan slieg ie hem met hun 
eigen herdersfluit. Dat was heel erg voor de herders, want zij hadden dat mooie 
muziekinstrument zelf gemaakt. En bovendien, hadden ze deze fluit nodig om hun hond, 
die de schapen dreef te roepen. 

Door al die zorgen lette het herdersmeisje nauwelijks op de wonderbaarlijke dingen die 
om haar heen gebeurden. Ze merkte niet dat de wind ging liggen. Ze hoorde niet hoe de 
vogels begonnen te zingen. En ze zag de wonderlijke ster niet boven haar hoofd. Zelfs niet 
de mooie glans, die deze ster op enkele gladde stenen toverde. Haar weg voerde haar de 
berg op. Mirjam zocht achter iedere struik tot ze tenslotte boven op de berg stond. Van 
hier kon ze ver in het rond over de velden kijken. 
Helemaal tot de stad Bethlehem. 

Terwil ze daar zo boven stond, werd de 
hemel plots nog feller verlicht. Zo fel, dat de nacht zo licht werd als de dag. (2:38) Een 
ontelbare groep engelen verscheen en hun lied klonk over de velden. (2:49)

Uh, wow! Dit had ze niet verwacht. Daar werd het herdersmeisje even stil van. Maar van 
engelen was ze niet bang, wel van haar baas. Oh! Ze dacht nu alleen nog maar aan haar 
schaap, dat er vandoor gegaan was. En ze wilde verder zoeken. Toen stond er plotseling 
een engel voor haar en sprak: “Maak je geen zorgen meer om het schaap. Op dit uur is 
een hele grote herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar je een pas geboren kind in 
een voederbak zult vinden. Hij heeft Jezus. Het is een man die de wereld zal redden. De 
koning van alle koningen. Zoek maar in de koeienstal in de stad. 

“uuh, maar eeh, bij zo'n belangrijke baby,”zei het meisje, mag ik toch niet op bezoek 
komen, als ik hem geen kadootje kan geven? Wat kun je hem geven, of, waar ben je goed 
in? Zei de engel. 
Oeh.. ik heb alleen een zelf gemaakte fluit. Maar weet je, ik kan er wel wat liedjes op 
spelen. 
Speel je mooiste lied voor het kind, zei de engel en verdween. 7 tonen had de fluit en 
Mirjam probeerde voorzichtig haar mooiste melodie. 



Deel 3

Mirjam daalde de berg af, het was weer heel wat donkerder geworden. Alleen die vreemde 
ster nog. Ze was haar schaap bijna vergeten,  toen ze geritsel hoorde in een struik. Door 
dat fluiten was ze helemaal vergeten te zoeken. Zou het hier zitten? Het herdersmeisje 
wilde over een beek springen, maar struikelde en viel languit, zo groot als ze was, in het 
water. De fluit viel uit haar hand. Ze krabbelde rechtop en duwde wat takken opzij en 
bevrijdde een dier dat met zijn horens vast zat. 

“Maar, het was geen schaap, he was een geitje” De bevrijdde geit maakte nog wat 
bokkesprongen voor die in de nacht verdween. Toen het herdersmeisje haar fluit opraapte, 
was er 1 toon verloren gegaan. Nog 6 tonen kon de fluit spelen. 

Deel 4 

Tijd om de huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam breder. Mirjam liep 
dapper door. Ineens bleef ze staan. Wat hoorde ze? Een gemeen gegrom klonk in de 
nacht. “Dat, uh, was geen schaap!”De andere herders vertelden wel eens aan het 
kampvuur griezelverhalen over een enorme wolf die de zwakste lammetjes uit de kudde 
aanviel. Maar niemand had er ook maar ooit oog in oog mee gestaan. Uh! Daar zat hij. 
Het harige monster met zijn tanden bloot bovenop het geitje dat ze net los had gemaakt. 
Dat geitje, haar geitje, eigenlijk. Mirjam was bang, maar nog meer was ze boos. “Maak 
dat je wegkomt! Riep ze en ze zwaaide met haar armen. Voor ze het wist, vloog de fluit 
door de lucht tegen de kop van de wolf. Het beest schrok zo dat ie rende voor zijn leven. 

Toen het herdersmeisje de fluit weer vond, kon de fluit nog maar 5 tonen laten horen. 

Deel 5 

Zwaar onder de indruk wandelde het meisje verder tot de plaats waar de kuddes 
overnachtten. Rustig lagen daar alle schapen, en er heerste diepe stilte. Maar waar waren 
de herders? De mannen? 
Het vuurtje was uitgegaan en niemand paste op de schapen? Een schaap probeerde te 
ontsnappen. Het poortje was open gegaan! Als zij het niet had gezien, dan .. .uh .. ze 
moest er niet aan denken met een wolf in de buurt. Het meisje wilde het schaap terug 
jagen, ze rende er naar toe. Maar toen het beest niet luisterde, tikte Mirjam met wat ze in 
haar hand vasthield. Het was de fluit, die ..hh!..O nee! Weer een toon verloren had. Nu 
kon het poortje wel dicht, maar haar fluit.. die had nog maar 4 tonen over. 

Deel 6

Maar waar waren de andere herders toch gebleven? Het herdersmeisje kon niet weten dat 
zij voor het kindje in de stal knielden. Zij dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de 
herberg zaten. En dat zij, als jongste, weer wacht moest houden. “Maar niet vannacht!” 
Haar verloren schaap moest gevonden worden. Ze mochten gerust komen helpen zoeken. 
Ze zette het op een lopen richting de herberg. 

Onderweg kwam ze een knecht van haar baas tegen, die aan het sukkelen was met een 
kruiwagen. Het wiel zat scheef en de kar ging niet meer vooruit. Een spaak was gebroken. 
De jongen huilde omdat hij dezelfde kwade baas had als al de herders. Mirjam stak zonder 
aarzelen de fluit in het wiel en zo geraakten ze bij de herberg. Maar aangekomen haalde 
ze haar fluit weer uit het wiel .. en hhh!.. de fluit had nu nog maar 3 tonen over. 

Deel 7

Steeds trager en onzekerder stapte het meisje verder naar Bethlehem. Drie tonen was 
niet veel, maar het klonk nog een beetje als muziek. Toen ze bij de eerste huisjes van 



Bethlehem kwam, zag ze drie straatjongens die de handtas van een oud vrouwtje hadden 
afgepakt. Ze haalden er een leiband uit, haha! Een vuile zakdoek eeeh! Een geldbeugel, 
yes! 

En ze gooiden de tas de lucht in. De jongens renden de heuvels in. De tas was blijven 
hangen aan de klink van een raam. En het dametje bleef hopeloos achter. Ze was te klein 
en te krom om de tas te grijpen. 

Mirjam probeerde, maar kwam er ook net niet aan. Met de herdersfluit tussen de topjes 
van haar vingers, viste ze de tas van de klink. En alles viel op de stoep: de tas, maar ook 
de fluit. Toen het herdersmeisje haar fluit aan haar mond zette, merkte ze dat er weer een 
toon minder was. Ooh! Nog maar twee! Nee!

Deel 8

Na een treurige wandeling stond ze toch voor de stal. Hoog boven het dak straalde de 
wonderbaarlijke ster en in de kribbe lag de redder van de wereld. Terwijl ze voor de deur 
stond te twijfelen over de twee tonen, kreeg ze een klap op haar schouder waardoor de 
fluit nog eens viel. 

Het was haar baas, hij was vrolijk deze keer.   “Ik stuurde mijn knecht en was eerst boos 
dat hij met een lege kapotte kar terug kwam, maar ik zie dat jij mijn schaap dat de 
meeste melk geeft al naar de koeienstal hebt gebracht. Goed gewerkt.” Mirjam wou net de 
stal binnengaan, toen de oude dame op haar af kwam. 

Ze had het geitje uit de heuvels aan de leiband en toonde trots haar geldbuideltje. Mijn 
geitebokje was ontsnapt maar hij heeft die kwajongens een lesje geleerd, denk ik. Mijn 
geldbuidel hing aan zijn horens. Dit is mijn geschenk voor dit wonderlijke kind.  

Helemaal overdonderd door al het moois dat er gebeurd was, maar droevig dat haar 
instrument kapot was, floot het herderinnetje de laatste noot op haar fluit. 

Deel 9

Zo stond Mirjam nu bij de staldeur. Maar ze durfde niet naar binnen te gaan, ze schaamde 
zich heel diep dat er zo weinig van haar geschenk overgebleven was. Zij kon niet weten, 
dat de weg naar Jezus voor iedereen vol hindernissen is. Toen herkende ze de stem van 
de oudste herder. In de stal vertelde hij dat de wolf in de val was gelopen. Dat alle 
schapen nu veilig waren en.. toen ze naar binnen keek, wenkte de moeder van Jezus. Heel 
stil kwam het herdersmeisje naar binnen, en ze wilde op haar fluit de laatste, nog 
overgebleven toon spelen... Maria, Jozef, de os en de ezel, de herders, het oude vrouwtje 
en zelfs haar baas en de knecht waren muisstil. De deur ging open en drie kwajongens 
met scheuren in hun broek kwamen binnen. Ze hadden engelen gezien en bogen voor het 
kind. Ook het herdersmeisje knielde voor de koning der koningen , haalde diep adem en 
een hemels lied vulde de ruimte. 


