Kerstmusical Het plakboek van geluk

Kerst 2021
Kinderkerstviering in de Oosterkerk
Protestantse Gemeente Zwolle
-Inleidende muziek
-Welkom
-Ontsteken van alle kaarsen
-Kaarsenvers door Thera
-Openingslied Lied 477 vs 1 Komt allen tesamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

-Samen bidden
-Het plakboek van Lucas
-Kerstwensen
-Zingen projectlied

-Inleiding op de musical Het plakboek van geluk
-Musical
-Zingen Middenin de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
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Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
- Gebeden
- Mededelingen
- Slotlied Vrolijk Kerstfeest iedereen
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman
Sterke God, Sterke God
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst
refrein
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in nacht, licht in de nacht
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!
-Zegen
-Uitleidende muziek

3

Aan deze viering werkten mee:
heel veel kinderen!
Natasja Brand, Dianne Hoogendoorn en Marjanneke Scholtheis
gitaar: Martijn van Nieuwenhuizen en Hans Bijzet
piano en leiding kinderkoor: Geeske Koopman
voorganger: ds. Iemke Epema
ouderling: Ramon Vliegenthart
verteller: Hans Bijzet
beamer: Martijn en Christo Grimmius
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