# Kersthotel
Een vrolijke kerstmusical
door en voor
kinderen en grote mensen
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Keizersgrachtkerk

#Kersthotel
De kinderen van de Keizersgrachtkerk willen een
hotel openen voor asielzoekers die geen onderdak
hebben en gaan ze allerlei leuke dingen aanbieden.
Maar dat is niet zo makkelijk als ze wel gedacht
hadden. Toch gaan ze hard aan het werk. En lukt
het ze ook nog om voor de laatste gasten een
plekje te regelen?

Aan ‘#Kersthotel’ werken mee:
Mattias Groenendal
Moïs Heij
Annelies Jans
Kay Morales Knipping
Thyra Pottuijt
Hugo van Twillert
Raven en Roemer van Twillert
Casper van der Velde
Jayvi en Iris Visser
Imme en Daan Zübli
Ted van Angeren
Paulien Brink
Loes van Berkel
Diederick Koornstra
Frederiek Pilon
Ineke Visser-Luirink
Beeld en Geluid: Chris Vogelezang en Marjo van
den Haak
Montage filmpjes: Laura van Angeren en Peter van
der Velde
Kerstmusical ‘#Kersthotel’ is gemaakt door
voorbereidingsgroep en spelers, naar een idee van
en op basis van de tekst van Ted van Angeren en
met muziek van Diederick Koornstra
Poetslied:
tekst en muziek van Ynze Baumfalk
Yoga: naar ‘Als een lotus uit de modder in het licht’,
Marjan Bosch, Levendig uitgever
Voorbereiding:
Pieter Zuidema
Rosanne Visser
Ineke Visser

Wij zingen: Nu zijt wellekome (NLB 476 1, 3, 4)
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden
klaar.
Bethl’em is de stede, daar is ’t geschied
voorwaar.’
Kyrieleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende
goud
t’ ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Welkom
Als Beroep op God wordt gezongen: In de
nacht gekomen (NLB 505):
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In de nacht gekomen,
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen,
eindelijk vervult.
Kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

KERSTMUSICAL ‘#HET KERSTHOTEL’
In deze musical worden de volgende liederen
gezongen:
Scène 1: proloog
Welkomstlied
1.Dag lieve mensen, welkom allemaal,
Wij slimme kind’ren maken ‘t helemaal!
Wij bouwen een hotel, ja echt: een huis!
We maken van ons Mokum weer een thuis!
refrein:
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Wij zijn de kids van de KGK,
Handig en sterk, doen wat moet gedaan!
2.’t Is op TV, dat mensen buiten slapen,
Te weinig bedden in Ter Apel.
’t Is daarom dat wij een slim plan bedachten
Die vluchtelingen kunnen niet meer wachten.
refrein:
3.Straks is het Kerst, feest van vrede,
’t Is nu de tijd om aandacht te besteden
Aan mensen die hun land moesten verlaten
En al hun spullen moesten achterlaten.
refrein:
Scène 2: wie doet wat?
Poetslied
refrein:
Wat is poetsen een genoegen!
Alle tegels alle voegen.
Alles wat er smerig is,
dat wordt nu weer lekker fris
Eh poetsen, eh poetsen, eh poetsen, dweilen
en schrobben!
Zelfs als alles allang schoon is, doen we het
voor de lol.
Mensen, hou nou toch eens op te piekeren en
te tobben.
Pak een bezem of desnoods een ragebol.
refrein:
De vloeren, de ramen, de randjes van alle
deuren:
sop ze maar eens lekker af, de bovenkant van
de kast.
Mensen houdt nou toch eens op te mopperen
en te zeuren,
pak een bezem of desnoods een afwaskwast.
refrein:
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Scène 3: voorbereidingen en 4: de pers en
de onderwijs inspectie
Scène 5: het hotel is klaar
Als een lotus, een stille lotus, uit de modder in
het licht!
Vluchtelingenlied
vluchtelingen:
1. Wij moesten ons land ontvluchten,
het was erg, het deed ons pijn.
Maar wij moesten op zoek naar de vrijheid
en kunnen nu in Nederland zijn.
Maar waarom moesten wij vluchten
Waarom is er geen vrede op aard?
Macht, bezit, rijkdom,
zijn vrede en liefde niet veel meer waard?
personeel:
2. Vluchtelingen verlaten hun land,
hun familie en hun huis.
Vreselijke tochten moeten zij maken
voordat ze in veilige haven zijn.
Laat die oorlogen toch verdwijnen,
laat er vrede voor allen zijn!
Laat die oorlogen toch verdwijnen,
laat er vrede voor allen zijn!
vluchtelingen: couplet 1

Scène 6: bijzondere gasten
Scène 7: de Stal
Schapenlied
1.Wij zijn de schapen op het veld,
wij eten gras, dat is wat telt.
Wij geven melk, wij geven wol
Echt heel veel, bakken vol.
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2.Wij zijn zo vrolijk en zo blij,
zo puur natuur en stikstofvrij
Wij lopen zingend naar een stal,
daar bij die ster, is dat niet mal?
1.Wij zijn de schapen op het veld…
Midden in de wereldnacht (melodie NLB 486)
allen:

Er is duisternis, geweld, en te weinig eten,
Mensen schrikken daar wel van, maar zijn het
snel vergeten.
Ongelijkheid wit en zwart,
’t Gaat niet goed met het klimaat,
Sla de trom, rom bom, keer het om en om,
Wacht niet meer, wacht niet meer, stop nu echt
met zeuren:
het moet nú gebeuren!
Kom, doe mee met ons verzet: handen uit de
mouwen!
Samen maken we ’t verschil: help ons mee met
bouwen!
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Er komt licht voor iedereen
Vrede, niemand meer alleen
Laat de harpen slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom
horen:
Jezus is geboren!

Rond de tafel
Mededelingen
Collectes: 1. Kerk in Actie/ Kinderen in de
knel
2. Kerk, pastoraat, omzien naar
elkaar
3. Werk in eigen gemeente

Verdeling bij betalen via code: collecte 1. 50%,
collecte 2. 30%, collecte 3. 20%.
Muziek

Voorbeden

Wij zingen als tafellied: Kerstfeest, een kind
voor ons geboren
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Kerstfeest, de dingen omgekeerd:
een koning die ons komt bedienen.
Kerstfeest, er zijn geen slaven meer
en ieder mag opnieuw beginnen.
Kerstfeest, 't is feest, laat het horen.
Kerstfeest, wij delen brood en wijn,
hij deelde ons zijn lijf en bloed.
Kerstfeest, wij zullen vrienden zijn,
de slechte dingen worden goed.
Kerstfeest, 't is feest, laat het horen.

Uitnodiging

Viering

Dankzegging

Wij zingen staande: Engeltjes door ‘t
luchtruim zwevend
Engeltjes door het luchtruim zwevend
zongen blij en wonderzacht
van de Heer van dood en leven
die de vreed’ op aarde bracht.
Gloria in Excelsis Deo (2x).
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo (2x).
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Zegen

Muziek

U wordt van harte uitgenodigd om in
de benedenzaal een kopje koffie, thee of
limonade met wat erbij te komen drinken.
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Aan deze dienst werkten verder mee
liturg: Paulien Brink
viering: Annelies Jans
muziek olv Diederick Koornstra
gitaar: Joost Koedijk
contrabas: Henk Scheffer
viool: Gijs Spoelstra
piano: Diederick Koornstra
NLB: Nieuw Liedboek – Interkerkelijke Stichting
voor het Kerklied – ’s Gravenhage, 2013
tafellied: Kerstfeest, een kind voor ons
geboren
tekst en muziek: Diederick Koornstra

Cameraopname
Welkom in de Keizersgrachtkerk. Deze dienst wordt
uitgezonden via internet. De beelden zijn live te
zien en enkele weken nadien op het youtube
kanaal van de Keizersgrachtkerk. Sprekers,
zangers en musici komen in beeld. Bezoekers in de
banken kunnen (op de rug) in beeld komen. De
camera zoomt niet in op bezoekers.

Kaarsje aansteken
Voor of na de dienst kunt u in de stilteplek een
kaarsje aansteken en daar even stil bij staan of
zitten. Het kan zijn dat u wilt dat uw gedachte of
gebed ook in de dienst wordt genoemd. Schrijf dan
de persoon of intentie in het voorbedenboek, deze
worden meegenomen in de eerstvolgende gebeden
op zondagmorgen.
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