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Het kerstverhaal

Heel lang geleden, in de tijd dat het nog zo stil was op aarde
dat de mensen God konden verstaan, sprak God tot Abraham.
Abraham moest weggaan uit het land waar hij woonde, zei
God. 
   Abraham luisterde. En hij ging. Omdat Abraham deed wat
God zei, sloot God een verbond met hem. Hij beloofde Abra-
ham kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zo zou
hij uitgroeien tot een groot volk. En God zou dat volk nooit in
de steek laten. 
   Het was niet de eerste keer dat God zo’n verbond sloot. Aan
Noach had hij beloofd dat hij nooit meer een zondvloed, een
grote overstroming, over de aarde zou laten komen. Als teken
van dat verbond had hij de regenboog gegeven. 
   Later, toen het volk van Abraham, zijn zoon Isaak en klein-
zoon Jakob het volk Israël was geworden, sprak God steeds
met andere mensen over zijn verbond. Maar de meeste men-
sen hadden het luisteren naar God verleerd. En het kon hun
ook niet meer zo veel schelen.
   God zag dat het niet goed ging met de mensen. 
   Ik zal niet meer vanuit de hemel tegen hen spreken, dacht
hij, maar zelf naar hen toe gaan. Of nee, dan worden ze mis-
schien bang. Ik kan hun beter iemand sturen die er net zo uit-
ziet en leeft als zij, maar die is zoals ik. Daarom zal ik op aarde
een kindje geboren laten worden. Hij zal tussen de mensen
opgroeien. En als hij groot is, zal hij hun vertellen wie ik ben.
En wat ik van hen wil. 
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   Nu woonde er in Nazaret een meisje dat Maria heette. Ze
zou gaan trouwen met Jozef. 
   Maria leefde als een goed mens, vond God. 
   Naar haar stuurde God de engel Gabriël. Hij moest haar ver-
tellen dat ze een baby zou krijgen en dat ze het kindje Jezus
moest noemen. Dat betekent ‘hij die redt’. Jezus zou de zoon
van God zijn. En hij zou koning worden. Geen aardse koning
in een koninkrijk van mensen, maar koning in een koninkrijk
van God. Geen koning die oorlog voert, maar een koning die
vrede sticht. 
   Wat schrok Maria toen ze een engel haar kamer in zag
komen! Ze beefde van schrik en sloeg de handen voor haar
gezicht. 
   Maar Gabriël zei: ‘Wees maar niet bang, Maria.’ 
   Toen vertelde Gabriël haar alles wat God gezegd had. 
   Maria luisterde. Ze boog haar hoofd. Helemaal begrijpen
deed ze het niet. Maar ze begreep wel dat het God was die dit
van haar wilde. 
   ‘Laat het gebeuren zoals God het wil,’ fluisterde ze. 
   Toen ging de engel Gabriël weer weg. 
   En Maria vertelde alles aan Jozef.

In de tijd waarin Jezus geboren werd, woonden er, net als nu,
allerlei mensen op aarde. Rijke en arme. Deftige en eenvoudi-
ge. Goede en slechte. Maar de armste, de eenvoudigste, en
vaak ook de slechtste mensen waren de herders. Niemand
wilde met hen omgaan. Iedereen trok zijn neus voor hen op. 
   En juist die herders koos God uit om er het goede nieuws
aan te vertellen. 
   Het was een pikdonkere nacht. In het veld bij het stadje Bet-
lehem hielden wat herders de wacht bij hun schapen. Als er
een wolf of een leeuw zou komen om een van de lammetjes te
verscheuren, moesten zij die wegjagen. 
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   Wat was het toch donker. Geen ster te zien. Ze zaten dicht
om hun kampvuur, maar toch rilden ze van de kou. Ze praat-
ten zacht met elkaar. Ze mopperden omdat zij hier onder de
blote hemel moesten kamperen. Alle andere mensen lagen nu
lekker thuis te slapen in hun bed. 
   Opeens hielden ze hun mond en zetten grote ogen op. Wat
was dat? Het werd opeens zo licht. Net alsof de zon scheen, en
dat midden in de nacht! 
   En kijk! Naast hun kampvuur stond een engel. Die straalde
zo veel licht uit dat ze de rode gloed van de houtskool niet eens
meer konden zien. 
   De herders werden bang. Kwam die engel hen misschien
ergens voor straffen? Ze hadden allemaal wel eens iets slechts
gedaan. 
   Toen begon de engel te praten. 
   ‘Wees niet bang!’ zei hij. ‘Want ik breng jullie goed nieuws.
Een blij vooruitzicht voor alle mensen. Vannacht is er een
bevrijder voor jullie geboren. In Betlehem, de stad van David.
Het is de messias, de koning op wie jullie al zo lang wachten.
En hieraan kun je hem herkennen: je zult een pasgeboren
kindje vinden dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt!’ 
   Plotseling zagen de herders de hele hemel vol engelen. Ze
kwamen naar beneden en zongen: 

Ere zij God in de hoogste hemel, 
en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft. 

Toen keerden de engelen terug naar de hemel. 
   De herders staarden hen na. Dat zij dit allemaal hadden
mogen zien en horen! Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kom op, laten
we naar Betlehem gaan. Dan kunnen we met eigen ogen zien
wat die engel ons verteld heeft!’ 

9





   Meteen gingen ze op weg. Bij Betlehem vonden ze in een
kleine stal Jozef en Maria. Het kindje lag in een voerbak voor
de dieren, een kribbe. Precies zoals de engel hun gezegd had.
Stil knielden de herders bij de kribbe neer. Ze wisten niet wat
ze moesten zeggen. 
   Maar op de terugweg wisten ze heel goed wat ze moesten
zeggen. Ze vertelden het aan iedereen die het maar horen
wilde! Want dit wonder was niet alleen voor hen, maar voor
alle mensen. Dat had de engel zelf gezegd. 
   Verbaasd keken de mensen hen na. Wat was dat nu voor een
raar verhaal dat die herders daar vertelden, dachten ze. De mes-
sias geboren? Die koning van vrede, die heel vroeger al door de
profeten voorspeld was? In een stal? Zou dat echt waar zijn? 
   Maar voor ze hun er meer over konden vragen, waren de
herders al weer een heel eind verderop. Zo’n haast hadden ze
om het iedereen maar vlug te vertellen.

Hoe kwam het toch dat Jezus, Gods zoon, geboren werd in een
stal voor schapen en koeien? God had toch tegen Maria gezegd
dat Jezus later koning zou worden? En koningen worden toch
in een paleis geboren, en niet in een stal? 
   Kijk, dat zat zo. Toen Maria in verwachting was van het kind-
je over wie de engel gesproken had, moest ze met Jozef op reis. 
   Waarom? Ze was met die baby in haar buik toch zeker veel
liever thuisgebleven? 
   Natuurlijk! Maar dat mocht niet. Alle mensen moesten naar
de plaats gaan waar hun familie vandaan kwam. Daar werden
hun namen opgeschreven in een groot boek. Dat wilde de
Romeinse keizer zo. En de keizer was de baas. Zijn soldaten
hadden heel veel volken overwonnen, ook het volk Israël. 
Israël hoorde nu bij het machtige Romeinse Rijk. En dus
moest de koning van Israël doen wat de keizer van Rome zei. 
   Nu kwam Jozef uit Betlehem. Daar had heel vroeger David
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gewoond voordat hij koning van Israël werd. En Jozef was nog
een beetje familie van David. Daarom moesten Maria en Jozef
naar Betlehem. 
   Ze reisden niet met een trein of met een bus. Die waren er
toen nog niet. Ze moesten lopen. En Maria mocht op een ezel-
tje zitten. 
   Eindelijk kwamen ze in Betlehem aan. Maria zuchtte van
opluchting, want ze was erg moe. 
   Maar wat was het daar druk! Er waren ontzettend veel men-
sen naar Betlehem gekomen. 
   Jozef klopte hier aan en hij klopte daar aan. Maar overal
kreeg hij hetzelfde antwoord: ‘Het spijt me. We zitten vol.’
Ook in de herberg was geen plaats meer. 
   Maar gelukkig zijn er altijd nog mensen die wel willen hel-
pen. En zo kregen Jozef en Maria uiteindelijk een slaapplaats
in een stal. 
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   En daar werd het kindje geboren. 
   Een wiegje was er niet. ‘Maar zie je daar die kribbe, waar de
koe uit eet?’ zei Jozef tegen Maria. ‘Dat is net een wiegje. Daar
leggen we hem in.’ 
   Dekens waren er ook niet. Maar Maria had wel wat doeken
bij zich en daar wikkelde ze het kindje in. Daarom kon de
engel aan de herders vertellen dat het kindje in doeken was
gewikkeld en in een kribbe lag. 
   Toen het kindje sliep en alles rustig was, kwam er bezoek.
Het waren de herders, die vroegen of ze binnen mochten
komen. 
   Maria begreep het niet. Hoe wisten die mannen dat hier die
nacht een kindje geboren was? In een stal verwacht je toch
geen baby? Nog vreemder vond ze het dat die stoere mannen
voor het kindje neerknielden. Dat was ze van herders niet
gewend. Die knielden niet. Voor niemand! 
   De herders vertelden haar wat de engel had gezegd. Maria
luisterde. Toen de herders weg waren, zat ze er nog lang over
na te denken. Eerst dat bezoek van de engel en nu van die her-
ders... Dat was toch niet gewoon! Maar later zou er nog meer
bezoek komen. 

Er kwam geen bezoek meer van engelen. En ook niet van her-
ders. Maar er kwamen wel koningen op bezoek! 
   Drie buitenlandse koningen waren het. Wijze, knappe man-
nen uit een ver, oosters land. Ze kwamen aanrijden op kame-
len en waren stoffig van de lange reis. 
   ‘Hoe hebt u ons kunnen vinden?’ vroeg Jozef toen hij hen
met een buiging binnenliet. En Maria hoorde hen vertellen dat
ze op een nacht een nieuwe ster hadden gezien, een konings-
ster. Dat betekende voor hen dat er een nieuwe koning gebo-
ren moest zijn. Ze waren meteen op weg gegaan om die
koning eer te bewijzen. Achter de ster aan. 
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   Eerst waren ze naar het paleis van koning Herodes gegaan,
in Jeruzalem. Want ze dachten: die nieuwe koning van de
Joden is vast in het paleis geboren. 
   Maar koning Herodes wist van niets. Hij was wel bijzonder
vriendelijk voor hen geweest. Hij had zijn wijze mannen laten
roepen en aan hen gevraagd of zij soms wisten waar er in de
omgeving een koning geboren kon zijn. 
   De wijze mannen hadden de heilige boekrollen erbij
gehaald. En ze hadden net zo lang zitten lezen tot ze het ant-
woord gevonden hadden. Ja, daar stond het geschreven: in
Betlehem! 
   De drie koningen hadden Herodes hartelijk bedankt en
waren verder getrokken. De ster was steeds voor hen uit ge -
reisd. 
   Jozef knikte vol ontzag en zei: ‘Komt u toch verder!’ 
   Zachtjes, op hun tenen, gingen de koningen naar binnen.
Eerbiedig knielden ze neer en gaven de kleine Jezus hun
geschenken in gouden kistjes: goud, wierook en mirre. 
   Toen ze vertrokken waren, dacht Maria weer lang na. Ze
voelde zich een beetje bang. Eerst bezoek van engelen en her-
ders. En nu deze drie koningen. En een ster die hun de weg
had gewezen! Wat was dat toch vreemd allemaal. Wat beteken-
de dat voor haar kindje? Hoe zou het verder met hem gaan? 

De drie koningen hadden Herodes beloofd dat ze, als ze de
nieuwe koning hadden gevonden, het hem zouden komen
vertellen. Want Herodes wilde die nieuwe koning zelf ook
graag eer bewijzen, zo had hij met een stalen gezicht gezegd. 
   Dat was een leugen geweest. Herodes wilde alleen weten
waar de nieuwe koning te vinden was om hem te kunnen
doden. Hij wilde helemaal niet dat er een andere koning dan
hijzelf zou komen. Hij vond het al erg genoeg dat de keizer van
Rome de baas over hem was. Maar hij was koning van Israël
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en niemand anders! Iedereen die hem daarbij in de weg zat,
liet hij zonder pardon doden. Daarom heette hij niet alleen
Herodes de Grote, maar ook Herodes de Verschrikkelijke. 
   De drie buitenlandse koningen wisten dat niet. Gelukkig
hoorden ze ’s nachts in een droom een stem die hen waar-
schuwde om niet meer naar Herodes te gaan. En wijs als ze
waren, namen ze een andere weg terug naar hun land. 
   Intussen zat Herodes vol ongeduld op de drie koningen te
wachten. Waarom kwamen ze maar niet? Ten slotte begreep
hij dat zijn boze plan mislukt was. Razend was hij! Er kwam
een ongelooflijk wreed plan in hem op. Hij zou alle jongetjes
in Betlehem onder de twee jaar laten doden. Dan moest die
nieuwe koning ook wel dood zijn, zo dacht hij. Want die kon
nog geen twee jaar oud zijn. Hij, Herodes de Grote, duldde
geen ander op de troon! 
   Zo gebeurde het. De soldaten kenden maar één wet: bevel is
bevel. Dus kwamen ze naar Betlehem en volgden het bevel van
Herodes de Verschrikkelijke op! 
   Heel Betlehem huilde van verdriet. De moeders, vaders,
broertjes en zusjes waren niet te troosten. 
   Had Herodes nu zijn zin gekregen? 
   Nee. Een engel van God had in een droom tegen Jozef
gezegd: ‘Vlucht snel met Jezus en Maria naar het land Egypte,
want de soldaten van Herodes komen eraan om het kind te
doden. Blijf daar tot ik je zeg dat het weer veilig is.’ 
   Jozef had geen moment geaarzeld. Snel had hij wat spullen
bij elkaar gepakt en nog diezelfde nacht was hij uit Betlehem
weggevlucht met Maria.Net op tijd. 
   Pas een hele tijd later, toen Herodes gestorven was, konden
ze terug naar hun eigen land. Ze gingen toen weer in hun
dorpje Nazaret wonen. Eindelijk waren ze weer thuis! 
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De verhaaltjeskalender

Het is eind van de middag als Anna en mama door de winkel-
straat lopen. Anna kijkt haar ogen uit. Een uur geleden was het
buiten nog grauw en grijs, maar nu brandt de groene kerstver-
lichting die boven de straat hangt. De etalages zijn ook verlicht
en de meeste zijn mooi versierd.

‘Wat gaan we straks eten?’ vraagt ze.
‘Hutspot,’ zegt mama.
‘Hoi, hoi, hoi!’ roept Anna. Net als mama

vindt ze hutspot de lekkerste stamppot die er
bestaat. Papa houdt meer van boerenkool, maar die is voor zijn
werk een paar dagen op reis.

‘Aardappelen en uien heb ik al,’ zegt mama, ‘we hoeven
alleen nog maar wortelen te kopen. Dat doen we hier bij de
groenteman.’

Weer buiten wijst mama naar de overkant, waar een kan-
toorboekhandel zit: ‘Nu we hier toch zijn, koop ik alvast een
oudejaarslot.’

Ze steken de straat over en gaan de winkel binnen. Terwijl
de man achter de toonbank het staatslot in
een envelopje stopt en mama haar porte-
monnee pakt, vraagt Anne: ‘Mag ik ook
een lot? Ik wil ook veel geld winnen.’

‘Nee hoor, dit lot is voor ons alle
drie. Als er een prijs op valt, is die
ook voor jou en papa.’
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‘Ik wil een eigen lot, mam.’
De winkelier geeft Anne een knipoogje. Dan kijkt hij

naar mama. ‘Misschien een decemberlot? Die krasloten
zijn leuk voor kinderen en ze kosten maar vijf euro.’

‘Maar vijf euro, mam!’
Mama zucht even. ‘Vooruit dan maar, omdat het bijna Kerst-

mis is.’
‘Hoi, hoi, hoi!’ roept Anna weer. Deze dag kan niet meer

stuk: hutspot en een eigen lot!
‘Kom nou, mam,’ zegt Anna als mama voor de etalage van

de schoenwinkel blijft staan. Ze wil naar huis. Ze wil krassen
om te zien of ze iets heeft gewonnen.

Het decemberlot is een grote kaart met 31
dagen erop. Je moet elke dag een klepje
openmaken en het zilveren laagje eronder
wegkrassen. Dan kom er een plaatje te -
voorschijn dat iets met de winter te maken
heeft.

Omdat het vandaag al 15 december is,
mag Anna er vijftien achter elkaar doen. Ze
maakt het ene vakje na het andere open en
krast met een munt overal het zilver weg.
Eerst komt er een sneeuwpop, dan een
schaats. Na vijftien vakjes heeft ze ook nog
twee Kerstmannen, een hulstblaadje, twee kaarsen, drie kerst-
klokken en vijf sterren.

‘Heb ik al iets gewonnen, mam?’
Haar moeder kijkt op de achterkant van het lot en schudt

haar hoofd. ‘Nog niets.’
‘Maar ik heb al vijf sterren! Is dat niet genoeg voor een

prijs?’
‘O nee,’ zegt mama, ‘kijk zelf maar. Daar moet je er elf van

hebben. Dat is voor de hoofdprijs van 100.000 euro.’
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‘Die kan ik toch nog winnen?’
‘Dan moet je de komende zestien dagen nog zes sterren krij-

gen,’ zegt mama lachend. ‘Het kan wel, maar ik zou er niet op
rekenen. Misschien krijg je er nog een Kerstman bij, dan win
je een nieuw lot. Ik ga nu het eten opzetten, anders wordt het
veel te laat.’

Terwijl mama de hutspot kookt, kijkt Anna naar haar
decemberlot. Nog maar zes sterren en ze heeft de hoofdprijs...
Wat zou ze doen met al dat geld? Het allerliefste zou ze een
puppy hebben, maar papa is allergisch voor honden. Ze wil
ook heel graag een pony, maar dat gaat ook niet. Ze hebben
geen stal en geen tuin of schuur. Anna begint te giechelen. Ze
ziet de pony al op hun balkon staan!

Wat zou ze wel kunnen kopen als ze 100.000 euro won?
Een Space Scooter Step! Die wil ze ook heel graag. Ze weet
alleen nog niet welke ze liever heeft, de roze of de zwart met
rode…

Anna eet een heel
bord vol en wil dan
nog een beetje. 

Onder het eten
zegt ma ma: ‘Dat
de cemberlot is net
een adventskalender.’

‘Een wat?’
‘Een kalender die we vroeger thuis hadden. Je mocht in

december ook vakjes openmaken en daar zat een plaatje ach-
ter.’

‘Moest je dan ook krassen?’ vraag Anna.
‘Nee, als je de deurtjes opendeed, zag je meteen de plaatjes.’
‘Wat voor plaatjes?’
‘Ik weet het niet zo precies meer, maar al die plaatjes samen
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vertelden het verhaal van Jozef en Maria en het kind-
je Jezus.’

Anna begrijpt het nog maar half. ‘Maar wie is nou
die vent?’

Mama lacht. ‘Advent, bedoel je. Advent betekent “komst”. In
de vier weken voor Kerstmis wordt uitgekeken naar de komst
van Jezus.’ Ze ziet dat Anna er nog niet veel van begrijpt.
‘Wacht maar, ik geloof dat ik boven nog een adventskalender
heb liggen.’

Even later is ze terug met iets blauws in haar handen. Het
lijkt op een schilderijtje van stof. Er staan zeven engeltjes rond
een kerstboom op. Eronder zitten allemaal vakjes, genum-
merd 1 t/m 24. 

‘Wat leuk, al die engeltjes,’ zegt Anna. ‘Maar wat is dit?’
‘Dit is ook een adventskalender, maar wel een heel bijzon -

dere. Mijn moeder heeft hem lang geleden in Denemarken
gekocht. Deze heeft geen vakjes met plaatjes, maar zakjes met
elk hun eigen verhaal over de komst van Jezus. Oma Hanna
heeft al die verhaaltjes geschreven en op stukjes papier getypt.’

Mama haalt een briefje uit het eerste vakje en vouwt het
open. 

‘Ga je voorlezen, mam?’
‘Ja,’ zegt ze. ‘En dan ook maar meteen alle verhaaltjes van de

eerste vijftien dagen.’
Anna mag steeds het volgende verhaaltje pakken en dan

leest mama het voor. Het begint met Adam en Eva in het para-
dijs. Dan gaat het over hun doodzonde door van de verboden
appel te eten. Daarna worden ze door God uit het paradijs
gezet. Maar God belooft wel dat hij ooit zijn zoon naar de aarde
zal sturen om de mensen te verlossen. Het duurt heel lang,
maar dan krijgen Maria en Jozef van de engel Gabriël te horen
dat ze een kindje zullen krijgen. Dat is de zoon van God en ze
moeten hem Jezus noemen. Voordat Jezus wordt geboren,
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hoort Maria’s nicht Elisabeth, die eigenlijk al te oud is voor
kinderen, van dezelfde engel dat ook zij een zoon zal krijgen:
Johannes de Doper. Maria, die dan al verwachting is, gaat Eli-
sabeth helpen bij de geboorte van Johannes.

‘Tot zover gaan de eerste vijftien verhaaltjes. Vanaf morgen
lezen we er tot Kerstmis elke dag één,’ zegt mama. ‘Zullen we
deze adventskalender een mooi plaatsje geven?’ Ze kijken om
zich heen om te zien waar ze
hem op kunnen hangen.

‘Daar!’ zegt Anna. Ze wijst naar de schoorsteen, waar een
gewone kalender hangt.

Haar moeder knikt goedkeurend. ‘Die kan tot Kerstmis wel
in de kast.’

Als mama bezig is met het inruimen van de vaatwasser, pakt
Anne haar decemberlot. Voorzichtig peutert ze aan het zes-
tiende klepje. Wat zou eronder zitten? Voor de hoofdprijs heeft
ze nog maar zes sterren nodig. Maar ze mag pas morgen weer
een vakje openkrassen. En dan overmorgen weer een. Wat
duurt dat nog lang! Zou ze toch niet alvast het volgende vakje
openmaken? Maar mama zei dat ze moest wachten. Zou ze
boos worden als Anna het toch deed?

Ze frutselt weer een beetje aan klepje 16. Als hier nou ook
eens een ster onder zat…? Dan had ze er al zes. Misschien is
het vandaag wel haar geluksdag. Ze aten ook al hutspot! Als ze
nou eens alleen het klepje opendeed en nog niet ging krassen?
Dat gaf toch niet?

Voorzichtig scheurt ze het klepje een stukje open… En dan
nog een stukje… En nog een stukje... Hoort ze mama in de
gang? Nee, die is nog in de keuken bezig. Anna frunnikt net zo
lang door tot het klepje open is. Maar nu dit vakje open is, kan
ze net toch zo goed het zilveren laagje wegkrassen? Dan slaat
ze morgen gewoon over. Zo gaat ze het doen. Kras, kras, kras
en ja hoor: een ster!
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Zou ze nóg een vakje doen? Maar dan echt nog ééntje?
Nummer 17 is ook weer een ster!
Nu kan Anna zich niet meer bedwingen. Voor ze het weet,

ratst en krast ze alle vakjes achter elkaar open. Tot haar teleur-
stelling komt ze twee sterren tekort voor de 100.000 euro. ‘O,
wat jammer,’ verzucht ze hardop.

‘Wat is jammer?’ vraagt mama, die net binnen komt. Dan
ziet ze alle open klepjes. ‘Anna, wat heb je nou gedaan?’ roept
ze verontwaardigd. ‘We zouden toch elke dag…’ Ze trekt een
streng gezicht. ‘Dit is natuurlijk niet de bedoeling!’ Maar als ze
ziet hoe schuldig Anna kijkt, schiet ze opeens in de lach. ‘Ik
was zelf eigenlijk ook wel nieuwsgierig,’ bekent ze. ‘En tot 31
december moeten wachten, is ook wel heel lang.’

‘Vind ik ook,’ zegt Anna, opgelucht dat mama niet boos is.
‘Maar heb je nou wat gewonnen?’
‘Niet de hoofdprijs,’ zegt Anna een beetje sip.
Haar moeder pakt het lot en bestudeert de opengekraste

hokjes. Een paar keer kijkt ze op de achterkant. ‘Geen hoofd-
prijs, maar je hebt wel iets anders. In een extra prijsvakje heb

je vijf euro gewonnen en met drie Kerstman-
nen krijg je een gratis nieuw lot.’

‘Dus we kunnen twee nieuwe loten halen?’
‘Of een nieuw lot en vijf euro terug,’ zegt

mama.
‘Neehee, twee loten,’ zegt Anna. ‘En dan stu-

ren we er eentje naar oma Hanna.’
‘Dat vindt oma vast heel leuk. Dan krijgt ze tussen alle kerst-

kaarten opeens deze verrassing met de post! Maar wat denk je:
zal ze ook meteen alle hokjes openkrassen?’

Anna moet lachen. ‘Oma doet vast elke dag een vakje.’
‘Dat denk ik ook,’ zegt mama. ‘En dat gaan wij ook doen met

de verhaaltjes van de adventskalender. Laat ik niet merken dat
je die stiekem vooruit gaat lezen!’
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