Leidingdeel Kerstviering met declamatorium
Suggesties voor de invulling van een kerstviering
Voor een kerstviering met de jeugdclub kun je gebruik maken van een kerstdeclamatorium. Van
Handreiking -16 zijn enkele uitgaven beschikbaar (zie catalogus met materialen op de website),
maar misschien heb je als leidinggevende nog een ander declamatorium dat voor gebruik bij een
kerstviering geschikt is. In dit document vind je algemene tips bij het gebruik van een
declamatorium en aanvullende suggesties voor de invulling van een kerstviering met de jeugdclub.
Het gebruik van een declamatorium







Je kunt de clubleden op volgorde (‘de kring rond’) de Bijbelgedeelten en declamaties laten
voorlezen. Het kan echter ook goed zijn om vooraf een indeling te maken met de namen van
clubleden bij de teksten. Je kunt dan zelf bepalen wie wat mag voorlezen. Bij een onrustige
groep of bij jongelui met leesproblemen kan dat handig zijn.
Bedenk vooraf of er clubleden zijn die moeite hebben met lezen. Overleg individueel met
hen hoe je hiermee om zult gaan. Je kunt hen bijvoorbeeld:
o een kort of makkelijk stukje laten lezen.
o het stukje vooraf vast mailen, zodat ze kunnen oefenen.
o een andere taak geven, bijvoorbeeld bij een muzikaal intermezzo of de catering.
Zeg er wat van als de jongeren lachen om een verspreking, een muzikale bijdrage die niet
helemaal goed gaat of iets dergelijks. Op deze leeftijd zijn jongeren erg gevoelig voor de
reactie van de groep. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op de club.
Kijk of het declamatorium als geheel niet te lang is voor jouw club. Laat zo nodig enkele
gedichten of liederen weg.

Jongeren betrekken bij de voorbereiding van de avond





Laat de jongeren zelf een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de avond. Je kunt de
groep bijvoorbeeld in kleine groepjes verdelen, die elk een taak op zich nemen: zorgen voor
eten en drinken; de aankleding van de zaal; de muzikale begeleiding e.d.
Laat de jongeren enkele weken van tevoren zelf gedichten of teksten opzoeken, die je
vervolgens in een declamatorium verwerkt.
Vraag van tevoren aan de jongeren verzoeknummers (kerstliederen) om met elkaar te
zingen. Dat kan in plaats van liederen uit het declamatorium of als extra.
Vraag muzikale clubleden een muziekstuk in te studeren, om tijdens de kerstavond naar te
luisteren.

De avondinvulling
Maak de avond anders dan anders door bijvoorbeeld:
 een versierde zaal
 kaarsen
 iets speciaals bij de ‘koffie’

 vooraf samen eten
 muziekinstrumenten mee laten nemen
 de avond bij iemand thuis houden
 na afloop na-kletsen met een zak chips of bitterballen
Daarmee laat je zien dat de kerstavond het een speciale, feestelijke avond is.
Overweeg wat je na de pauze doet. Sommige groepen hebben na het declamatorium al lang
genoeg stilgezeten, andere kunnen nog best een kerstverhaal aan. Het tweede deel van de avond
zou je kunnen besteden aan:
 Een kerstverhaal
o Dit kun je ook combineren met iets (eenvoudig) creatiefs, zodat de jongelui wat te doen
hebben onder het luisteren. Weeg dan wel af of het bezig zijn niet te veel onrust geeft.
Dit zal per groep verschillen.
o Kijk op de website voor enkele kerstverhalen:
www.lcj.nl/leidingdeelmin16
www.hhjo.nl/leidingdeelmin16
o Verder zijn er diverse bundels uitgegeven met kerstverhalen, o.a. de kerstverhalen van
Johan Frinsel.
 Iets creatiefs
o Wanneer je even googled op internet vind je al snel veel creatieve knutselideeën rond
kerst.
o Kerststukjes maken voor zieken of ouderen in de gemeente.
o Kaarten maken en/of schrijven om mensen te bemoedigen die kerst ver van huis vieren
(militairen op missie, mensen in de zending, gevangenen). Dit kan eventueel in het
kader van een schrijfactie (Open Doors, Friedensstimme).
o Een evangelisatieposter maken om mensen de echte betekenis van kerst te vertellen.
 Een spel, een quiz of gezelschapsspelletjes
Overige ideeën
 Je kunt het declamatorium van de kerstavond uitzenden via de kerktelefoon. Laat de jongelui
dan bijvoorbeeld vooraf een kaartje sturen naar oudere gemeenteleden met daarop een
uitnodiging om mee te luisteren (datum en tijd noemen). Of laat ze persoonlijk een
meeleesexemplaar van het declamatorium bij ouderen brengen. Zorg dat je goed op de
hoogte bent hoe de techniek werkt, zodat dat ter plekke geen problemen geeft. Let er ook op
dat je aan het einde goed afsluit, zodat er niet onbedoeld nog van alles wordt uitgezonden!
 Organiseer een maaltijd voor de ouderen uit de gemeente. Laat jong en oud daarbij
gezamenlijk aan tafels zitten. Daarna een kort declamatorium.
 Luister ter afwisseling met elkaar naar een kerstoratorium (bijv. ‘In de volheid van de tijd’ van
Leander van der Steen) of ‘Messiah’ van G.F. Händel (dit laatste alleen als Engels geen
bezwaar is, eventueel met tekst en vertaling erbij).
 Geef de jongeren iets lekkers mee naar huis of een blijvende herinnering aan het Kerstfeest
van dat jaar (klein boekje, boekenlegger met tekst, of iets dergelijks).

