Tips en suggesties van de IZB
Kerst in coronatijd
Kerstfeest zonder muziek en zang is ondenkbaar. Van alle christelijke feesten is uitgerekend het
Kerstfeest het meest omgeven met muziek: de lofzang van Maria, van Zacharias, de engelenzang, de
lofzang van Simeon. Er is een schat aan kerstliederen, die via school en zondagsschool in het
collectieve geheugen van Nederlanders zijn opgeslagen. Muziek en zang zijn eigenlijk niet te missen
met Kerst. Ook daarom is het zaak om goed na te denken hoe de muziek een plek kan krijgen in de
digitale uitzendingen rond de kerstdagen.
Volkskerstzang
Nu muziek en (vooral samen)zang in een kerkgebouw maar beperkt mogelijk zijn, kan een
‘volkskerstzang’ in de open lucht worden georganiseerd. Liefst in samenwerking met andere kerken
of gemeenten van je dorp of stad.
Binnen de grenzen van de anderhalve-metersamenleving moet het mogelijk zijn om de plaatselijke
harmonie de begeleiding te laten verzorgen.
Geef een paar bekende plaatsgenoten een rol in het programma – door hen bijv. de Schriftlezing te
laten verzorgen; of door hen te interviewen over de betekenis van het Kerstfeest.
Digitale kerkdienst
Het meest voor de hand liggend is de livestream van een reguliere Kerst(nacht)dienst. Ook met
beperkte financiën en menskracht is het goed mogelijk om daar een feestelijk tintje aan te geven. We
noemen een paar suggesties:


Neem vooraf enkele vaste onderdelen op (bij voorkeur ’s avonds, met fakkels en vuurkorven)
op herkenbare locaties in het dorp of de stad.



Denk aan een brede participatie van gemeenteleden, maak gebruik van het aanwezige talent.
Is er bijv. iemand werkzaam in het onderwijs, die een onderdeel voor kinderen kan
verzorgen?



Zorg voor verbinding met doelgroepen: bijv. door de participatie van een schoolklas of in
kleiner verband, bewoners van een verzorgingshuis.



Maak opnamen van muzikaal-getalenteerde gemeenteleden die thuis of in de open lucht
Kerstliederen spelen/zingen. Al dan niet met een persoonlijke toelichting.



Maak gebruik van bestaande opnamen van kerstliederen uit het bestand van Nederland Zingt
– vlecht ze in de dienst.

Video’s beschikbaar
De IZB neemt professionele filmmakers in de arm om enkele korte video’s te maken, die beschikbaar
worden gesteld voor kerst(dienst)uitzendingen van plaatselijke gemeenten. Het aanbod wordt
bekendgemaakt via de site www.izb.nl.

