
           
   Kerstmusical ‘Geen stille nacht’ 

 

 
 

Kerst 2022 
Kinderkerstviering in de Oosterkerk 

Protestantse Gemeente Zwolle 
 
 

 
-Inleidende muziek 
 

-Openingslied Lied 477 vs 1,2 en 4 
 
- Woord van welkom 

 
- Ontsteken van alle kaarsen 

 
Gods licht schijnt ook voor jou. 
Want Jezus is geboren, 

als teken van Gods trouw. 
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- Samen bidden 
 

-Zingen Lied 476 vs 1 
 

-Afsluiting project Levenslicht 
 
- Zingen projectlied 

 
Ik zing van licht dat God ons geeft: 

het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

 
Een jonge vrouw uit Nazaret 

wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind 
omdat Gods nieuwe tijd begint. 

 
- Kerstmusical Geen stille nacht 

   
- Zingen We wensen je een vrolijk Kerstfeest 

 
 Refr: 
Ik wens je een vrolijk kerstfeest,  

ik wens je een vrolijk kerstfeest,  
ik wens je een vrolijk kerstfeest  

en een gelukkig nieuwjaar! 
 
Zing samen dit lied en kijk elkaar aan 

Ik wens je een vrolijk kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar  
Refr 

 
Een heel fijne kerst al waar je ook bent 
Voor jou en de jouwen een gelukkig Nieuwjaar  

Refr 
 

 
-Kerstverhaal Kan ik er ook nog bij? 
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 - Zingen Middenin de winternacht met instrumenten 

   Lied 486 vs 1 en 3 
  

- Gebeden 
 
- Mededelingen 

 
- Gaven, voor de diaconie, de kerk en Kinderen in de knel 

   
- Slotlied Vrolijk Kerstfeest iedereen (allen gaan staan) 
 

Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman 
Sterke God, Sterke God 

Eeuwige Vader, Eeuwige Vader 
Vredevorst, Vredevorst 
  

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 

  
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 de nacht, licht in de nacht. 
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Een kind is ons geboren 
Een Zoon is ons gegeven 

En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk kerstfeest iedereen 

Vrolijk kerstfeest iedereen 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 

 
- Zegen  

 
-Uitleidende muziek 
 

In de Bagijnehof krijgen alle kinderen uit de kerk een 
verrassing 

 
 
Aan deze viering werkten mee: 
 
heel veel kinderen! 

regie: Natasja Brand, Jorien Bijzet en Dianne Hoogendoorn 
gitaar: Martijn van Nieuwenhuizen en Hans Bijzet 

piano en leiding kinderkoor: Geeske Koopman 
voorganger: ds. Iemke Epema 
beamer: Peter Koster en Ludwin Wieringa  

decor en aankleding: Ans en Henk Selhorst 
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