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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Er zijn twee mogelijkheden: Het lied met 4 coupletten of een versie met 8 coupletten. 
Werkwijze:  

1e les: Waarover zou deze les gaan? Hoe weet je dat? Wat is de titel van deze les 
2e les: Wat hebben we vorige keer geleerd?  

Inleiding 1 
Doel: Kennismaken met het nieuwe lied. 
Werkwijze:  

Laat de kinderen kladblok en pen pakken. 
Geef twee vragen vooraf:  
1. Vertel na afloop hoe de vorm van dit lied is: Coupletten? Refreinen? enz… Je mag aantekeningen 
maken. Tip: Schrijf niet meer dan een losse letter op, anders mis je een stukje van de film. 
(Intro, couplet 1, refrein 1, tussenspel, couplet 2, refrein 2, tussenspel, couplet 3, refrein 3, refrein 3, slot 
(fade out) 
2. Waar gaat dit lied over? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Kennismaken met de uitgebreidere versie van dit  lied. 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Waar gaat dit deel van het lied over? 
2. Welke vormdelen komen er bij? (4x couplet+refrein+tussenspel) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen.  
Laat de speler 1x horen; alle kinderen lezen zacht mee.  
Stel de vraag: Staat alle tekst er? (Nee, elke zin komt 2x)  
Laat de speler 1x horen; de kinderen neuriën mee.  
Laat de  speler 1x horen: De kinderen zingen zacht mee. 

Groep: 6/7/8 
Thema: Kerstmis 
Inhoud: Een luchtige Nederlandse tekst op het bekende lied God rest you 
merry gentlemen; informatie over klokkenspel, celesta, vibrafoon, 
marimba, buisklokken, glasorgel en carillon. 
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Kern 2 
Doel: Leren van couplet 2.  
Werkwijze:  

Laat 1 kind de tekst hardop spreken.  
Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen meteen mee. Het ritme van de tekst is hetzelfde als in 
couplet 1. 
Opdracht: Tik de rode lettergrepen op je knie, de blauwe klap je in je handen. Laat de speler nog een 
keer horen. 

Kern 3 
Doel: Leren van couplet 3. 
Werkwijze: 

Laat 1 kind de tekst hardop spreken.  
Vraag: Wat is er dus veranderd aan het het refrein?  
Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen meteen mee. Het ritme van de tekst is hetzelfde als in 
couplet 1. 
Opdracht: Tik de rode lettergrepen op je knie, de blauwe klap je in je handen. Laat de speler nog een 
keer horen.  
Je kunt hiervoor ook een paar kinderen instrumenten laten gebruiken: Bijv. rood=trom of claves; 
blauw=triangel of bekken. 

Kern 4 
Doel: Leren van couplet 4. 
Werkwijze: 

Laat 1 kind de tekst hardop spreken.  
Laat de speler 1x horen; De kinderen zingen meteen mee. Het ritme van de tekst is hetzelfde als in 
couplet 1. 
Bespreek nog eens de vormblokjes onderaan. (Paars=voor-/tussen-/naspel, blauw=couplet, 
geel=refrein.) 

Kern 5 
Doel: Hernieuwde kennismaking van drie school-muziekinstrumenten. 
Werkwijze:  

Vraag: Neem je kladblaadje en pen en ontcijfer de drie vreemde namen die onder de instrumenten staan.  
Geef de kinderen heel even de tijd en vraag dan aan enkelen wat hun oplossing is.  
Klik op ‘Check’ en kijk samen de antwoorden na. 
Bespreek kort het uiterlijk van en de verschillen tussen de 3 instrumenten. (Xylofoon heeft houten 
staven, de andere twee metalen. Het klokkenspel is veel kleiner en bestaat uit 1 deel. De andere twee uit 
2 delen. Het achterste gedeelte is vergelijkbaar met de ‘zwarte’ toetsen van de piano. ) 

Kern 6 
Doel: Kennismaken met drie nieuwe instrumenten, verwant aan die uit kern 5.  
Werkwijze:  

Bespreek kort het uiterlijk van en de verschillen tussen de 3 instrumenten. (De marimba heeft houten 
staven, de andere twee metalen. die van de buisklokken zijn rond, die van de andere twee zijn plat. De 
marimba en de vibrafoon hebben klank-versterkende pijpen onder vooral de lagere tonen.) 
Klik op het plaatje van de vibrafoon en bekijk samen de film.  
Bespreek de film kort na: Klank? Manier van spelen?  
Klik op de linkerpijl bovenaan. Klik op het plaatje van de Marimba enz… 
Zo ook met de buisklokken. 

http://www.musicoach.nl


Wonderkind Ⓒ www.musicoach.nl 

Kern 7 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kennismaken met twee nieuwe instrumenten, verwant aan die uit kern 5 en 6. 
Werkwijze:  

Bespreek kort het uiterlijk van en de verschillen tussen de 2 instrumenten. (De celesta heeft een 
toetsenbord net als bij een kleine piano. Het klokkenspel bespeel je met kloppers. ) 
Klik op het plaatje van de celesta en bekijk samen de film.  
Bespreek de film kort na: Klank? Manier van spelen?  
Klik op de linkerpijl bovenaan. Klik op het plaatje van het klokkenspel enz… 
Hoor je overeenkomst in klank tussen deze twee instrumenten. Welke zal het gemakkelijkst te bespelen 
zijn?  

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Kennismaken met twee nieuwe instrumenten, ver weg verwant aan die uit kern 5, 6 en 7. 
Werkwijze:  

Bespreek kort het uiterlijk van en de verschillen tussen de 2 instrumenten. Het carillon is nu op een 
wagen gebouwd zodat het overal heen kan om te spelen. Normaal gesproken zit dat alles ingebouwd in 
een klokkentoren. Het carillon heeft een soort toetsenbord met stangen en lijkt een klein beetje op een 
piano-toetsenbord. Het glasorgel is eigenlijk een verzameling kristallen glazen van verschillend 
formaat, gevuld met verschillende hoeveelheden water. Je hebt ook glasorgels die er behoorlijk anders 
uitzien…)  
Klik op het plaatje van het carillon en bekijk samen de film.  
Bespreek de film kort na: Klank? Manier van spelen?  
Klik op de linkerpijl bovenaan. Klik op het plaatje van het glasorgel enz. 
Wat is het grootste verschil in klank tussen deze twee instrumenten? (Het volume, het bereik: Het 
glasorgel kan veel hoger, het carillon kan veel lager..) 
Speciale opdracht: Is je iets opgevallen bij het luisteren naar beide filmpjes? (Het zijn dezelfde 
melodietjes, De Suikerfee afkomstig uit de Notenkrakersuite van Tchaikovsky.) 

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie);  
Werkwijze: 

Zing het hele lied door m.b.v. speler 1.  
Zing het lied door m.b.v. speler 2.  

Afsluiting 2 voor de 2e les 
Doel: Het tweede van het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie), het hele lied met 8 
coupletten zingen. 
Werkwijze: 

Zing het hele lied door m.b.v. speler 1.  
Zing het lied door m.b.v. speler 2.  
Speler 3 is de gezongen versie met 8 coupletten. Druk hiervoor de tekst af. (Zie onderaan deze 
handleiding.) 
Speler 4 is de playbackversie met 8 coupletten.  
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(M: traditional; T: Willem van der Heijden) Meer weten? 

Kom, hoor mijn blijde boodschap aan
Die ik nu met u deel
Uit Bethlehem kom ik vandaan
Ik reed op mijn kameel
Ik zag een stralend sterrenlicht
daar aan de hemel staan
Wat een wonder, 
bijzonder wonderlicht, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag

Die ster scheen op een kleine stal,
De deuren waren dicht
En herders kwamen uit het dal
Nieuwsgierig naar dat licht
Ze hoorden stemmen, hemelhoog
Verzaakten toen hun plicht
Wat een wonder, 
bijzonder wonderlicht, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag

Ik vond een man, een vrouw, nog jong
Ze zaten in het strooi
Ik hoorde dat zij liedjes zong
Wat klonk haar stem toch mooi
Ze zong die liedjes voor haar kind
Het lag daar in het hooi
Wat een wonder, 
bijzonder wonderkind, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag

Ik zag het kind, het keek me aan
Totdat de moeder zei
Ons Jezuke moet slapen gaan 
Wat rusten allebei
Beschuit met muisjes geef ik u
Een kopje thee erbij
Wat een wonder, 
bijzonder wonderkind, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag
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Drie wijzen klopten aan de deur
Met wierook, mirr’ en goud
Hun baarden waren grijs van kleur
Ze waren vast heel oud
Ze kwamen van Herodes af
Een heerser, o zo fout
Wat een wonder, 
bijzonder wat ik zag, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag

Ze zeiden: vlucht het land snel uit
Herodes zoekt dit kind
Hij wil het doden, die schavuit
Zodra hij Jezus vindt
Dus neem uw ezel en uw zoon
Verdwijn nu als de wind
Wat een wonder, 
bijzonder wat ik zag, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag

Ik vroeg nog net aan Balthasar
Wie is die Jezus dan?
Hij is een koning, geloof me maar
Hij wordt een heel groot man
De wereld wordt heel anders
Met zijn grote vredesplan
Wat een wonder, 
bijzonder wat ik zag, wat ik zag, 
Wat een wonder, 
heel bijzonder wat ik zag

Dus, beste mensen, ga nu heen
Ja, ga maar allemaal
Vertel gerust aan iedereen
Dit mooie kerstverhaal
Ga heen in vrede en vertel
In ieders eigen taal:
Van dit wonder, 
bijzonder wonderkind, wonderkind
Van dit wonder, 
heel bijzonder wonderkind
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