
Kerkdienst 25 december, met Koor Inspiration  

Along The Christmas Way 

Welkom 

Openingslied 496   

Bemoediging, groet en Openingsgebed 

Programma Inspiration 

Gabriël (alleen stem, licht) (Gerjo)Maria!!!! Maria!!!! ….   

Zingen: Mary, did you know?    

Verteller (Inge)Of Maria nu zo blij was...Maar niet zonder slag of stoot..... 

Jozef (Henry) Wàt zeg je?? Zwànger??…..No matter what... 

Zingen: Hoeveel ik van je hou... 

Verteller (Inge)Dat was dapper van Jozef….Naar Bethlehem..... 

Zingen: Vois sur ton chemin  en    Bethlehem 

De herberg Hele koor aan (sta)tafels. Biertap, glazen, geroezemoes, geschreeuw en gelach.    

Herbergier en zijn vrouw (Thijs en Rianne)Man: Vrouw: Man: Vrouw:  

Alle koorleden : Jorien speelt (het begin van) Flappie op de piano… Rianne Gerjo  Wilma Jeannine Trudy Thea en Joke 

Gerjo: Oké, dat maakt vijf broden en twee vissen. Kun je daar iets mee??? 

Marion heeft twee bellenkransen gevonden. Begint te rammelen en zet Jingle Bells in. Koor (en gemeente?) zingt mee. 

Joost tapt bier. Martin en Jan. Jan haalt uit. Martin kijkt hem eerst stomverbaasd aan: Sla jij mij?? Slá jij mij?? Nou, weet 

je, als je mij zo graag wilt slaan, sla dan ook nog maar een keer op mijn andere wang..Zingen We wish you a merry 

Christmas. Inzet: Marion. Na dit lied gaat het koor terug naar zijn plaats. Onderweg daarnaartoe roept Corien: Hé, het 

lijkt wel of ik buiten hoor zingen!! 

Zingen:  

Midwinter   &   The Marvellous Birth 

 

GEMEENTE: Lied 483 STILLE NACHT 

Maria (Annemarie) Poeh, hij is er!!... Precies zoals een kind dat wordt geboren. 

Zingen: You are the new day. De engel (Gerjo)Boodschappers, dat zijn wij. ...Iedereen moest weten dat de Messias was 

geboren. Ik heb nog nooit zo hard gezongen!!  

Verteller (Inge) In de Bijbel zijn engelen altijd ….... Zomaar. Onverwachts.  Een knipoog van God. 

GEMEENTE: Lied 481 HOOR DE ENGELEN ZINGEN D'EER 

Herder 1.  Ik?? In shock?? …….Ik kan het gewoon nooit goed doen ook als ik het probeer... 

Zingen: God help the outcasts 

Herder 1. Je zou zeggen dat ze...mij een raadsel...  Herder 2. Ja, daar zeg je wat...   Dávid, dat was óók een herder!!!  

Zingen: Something inside so strong   

 

De ezel (Ingrid) Ik was er helemaal niet bij, .... Heb ik het dan misschien beter begrepen dan de meeste mènsen?? 



 

Verteller (Inge) Als de evangelisten...discussies over maagdelijke geboortes en onbevlekte ontvangenissen. 

Zingen: In the first light 

GEMEENTE: Lied 478 KOMT VERWONDERT U HIER MENSEN 

De magiër (Annet K) Ongekend was het. Niet te bevatten.  Ècht vrij zijn, in het vertrouwen dat het goed komt....? Vooral 

dàt: vertrouwen dat het goed komt.        

 

Zingen: You Say 

 

Verteller (Inge) 

In deze donkere dagen.. Zou het zó kunnen zijn.......?? 

Zingen: Heal the world 

 

  

Gebeden (Alle Jonkman) 

Mededelingen 

 

Slotlied GEMEENTE: ERE ZIJ GOD (met bovenstem koor) 

Zegen 

 


