
 

 
Christmas carol service 

 
Vak Engels Klas 

en 

niveau  

Alle klassen Aantal lessen 1 of 2 

Korte omschrijving 

van de les 

Het is al jarenlang traditie dat in december een Christmas carol 

service wordt gehouden in King’s College Chapel te Cambridge, die 

door de BBC wordt uitgezonden. Met de liederen en gedeelten uit de 

Bijbel kun je zelf in je klas een (deel van zo’n) service uitvoeren. 

 

Les op hoofdlijnen: 

- Doelen 

- Inhoud en 

verloop  

- Werkvorm 

- Soort les 

- Periode 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

1. Kennismaken met een stukje uit de Engelse cultuur en de 

zangtraditie van de Anglicaanse kerk 

2. Samen nadenken en beleven van het kerstevangelie 

3. Op een andere manier dan gebruikelijk met taal bezig zijn 

(vocabulaire, vaardigheden) 

 

Inhoud en verloop 

In het bijgaande worddocument staat een complete Christmas carol 

service. Deze kun je geheel of gedeeltelijk met je klas uitvoeren. Er 

zijn vele varianten mogelijk. Welke variant het beste past hangt 

vooral af van je klas en het taalniveau en de tijd die je beschikbaar 

hebt. 

 

Lesopbouw 

1. Intro - opties 

a. Start met enkele plaatjes van Cambridge en vertel 

iets over King’s College Chapel, of over de jaarlijkse 

service, of over het (boys) koor. Of stel vragen over 

de plaatjes. Of laat ze de plaatjes aan elkaar 

beschrijven. Geef ze eventueel een kort lijstje van 

woorden / zinnetjes (en let daarbij vooral op high-

frequency words voor de eerste leerjaren.) 

b. Of: Doe een kort gesprekje over Kerst, 

gezangen/hymns, bepaalde gewoontes rond Kerst.  

In Nederland, streken, buiten Nederland, Engeland. 

Maak dan de overstap naar de jaarlijkse service 

c. Of start met het ‘queuen’: mensen staan al zeer 

vroeg in de rij voor de service. De Engelse gewoonte 

van in de rij staan. Waar staan we voor in de rij 

(letterlijk/figuurlijk)? En dan naar de service toe. 

d. Bekijk de volgende video ‘a short introduction to 

King’s College Chapel’ (3’50”). Het koor en het 

festival of nine lessons and carols wordt ook 

genoemd.  

https://www.youtube.com/watch?v=H34PpEtuyr0 . 

De video heeft de mogelijkheid om een Engelse 

ondertiteling in te schakelen, of een automatische 

vertaling in het Nederlands. 

e. Eigen keuze. Belangrijk is om leerlingen ‘in het 

thema’ te trekken 

 

2. Maak groepjes van 2-3 leerlingen en laat ze elk 1 of 2 Bible 

readings voorbereiden: enkele keren hardop lezen en de 

hoofdlijn begrijpen. (Ze kunnen ze bijvoorbeeld beluisteren 

via de links in het bijgevoegde word document). 

https://www.youtube.com/watch?v=H34PpEtuyr0
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Indien gewenst/nodig kun je de Nederlandse Bijbeltekst erbij 

voegen. 

Dit kan eventueel als huiswerk, of je doet het in de eerste 

les. 

Je kunt eventueel een selectie maken als je inschat dat de 

hele service te lang duurt voor de tijd die je beschikbaar 

hebt. 

3. Laat ze per groepje1 of 2 hymns lezen/beluisteren. je kunt 

zelf een keuze maken of dat aan de leerlingen overlaten, op 

zo’n manier dat alle hymns wel aan de orde komen. 

4. Voer de (gedeeltelijke) service uit. Maak er een mooi boekje 

van dat je meerdere keren kunt gebruiken. 

 

5. Nog enkele tips/mogelijkheden: 

Een kleinigheid van iets lekkers erbij verhoogt de 

feestvreugde     . 

Je kunt ze (na afloop) ook vragen welke hymns ze het 

mooiste vonden en waarom (in groepjes & plenair). Je kunt 

ze iets laten zeggen/opnemen of schrijven over de service. 

Je kunt ze vragen of ze zelf ooit zoiets zouden willen 

bijwonen en waarom wel/niet. 

Dit kan op veel manieren aangevuld worden en zal van je 

klas en creativiteit afhangen. 

 

 

 

Werkvorm 

klassikaal/individueel/tweetal/groepje 

 

Soort les 

losse les of twee lessen 

 

Periode 

• Kerst 

Indruk docent van 

merkbare resultaat 

bij leerlingen qua 

christelijke 

vorming  

Docenten die een dergelijke les uitvoeren geven aan dat het heel 

motiverend werkt voor leerlingen en op een laagdrempelige manier 

ook iets van de Bijbel in de les brengt. 

 

 

Typerende 

opmerking (citaat) 

van docent  

‘Bij deze les vind ik het heel mooi dat mijn vak en de Bijbel op een 

natuurlijke manier samengaan.’ 

Typerende 

opmerking (citaat) 

van een leerling   

Leerlingen vinden hardop lezen soms spannend en als ze het alleen 

moeten doen kan het faalangst bevorderen. Aan de andere kant 

hoor je reacties dat het gezellig is en mooi om samen te doen. 

Bij lagere niveaus Engels iss de reactie mede afhankelijk van hoe 

goed de docent het had voorbereid, zodat leerlingen het wel 

voldoende mee kunnen maken 

Bronnen, leer- en 

hulpmiddelen (b.v. 

Powerpoint, 

lesplan, website, 

filmpje) (graag 

toevoegen als 

aparte bijlage) 

 

Bij deze les hoort een document met daarin alle readings, met links 

naar audiofragmenten en de hymns, gezongen door het koor, en 

ook de tekst van de hymns zelf. Dit document staat in deze 

kennisbank. 

 

Hier opnames van de carols zelf: 
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1. Before the lesson: watch a short introduction to King’s 

College Chapel 

https://www.youtube.com/watch?v=H34PpEtuyr0  

2. Once in royal David’s city 

https://www.youtube.com/watch?v=TT3cfXd3Shk  

3. O come o come Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=qcIIZpnZPgo   

4. The First Nowell 

https://www.youtube.com/watch?v=Kt1m7sPaRuA   

5. In The Bleak Midwinter 

https://www.youtube.com/watch?v=U0aL9rKJPr4   

6. O Little Town of Bethlehem (Vaughan Williams) 

https://www.youtube.com/watch?v=VJqgspx57C0   

7. O Holy Night 

https://www.youtube.com/watch?v=gTFG_nvreoI  

8. Hark the Herald Angels Sing 

https://www.youtube.com/watch?v=A_iLXNSIaYc  

9. God rest you merry, gentlemen 

https://www.youtube.com/watch?v=IdScvjNCfSA  

10. O Come, All Ye Faithful 

https://www.youtube.com/watch?v=EiJhJIYbVQ4  

 

 

Andere relevante 

informatie 

Deze les is ontworpen op basis van de didactische diamant. 

Onderzoekscentrum Driestar educatief Gouda. 
Verspreiding toegestaan indien de bron vermeld wordt. 

 

 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH34PpEtuyr0&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844596203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4PVQZoMJvO3a9GSUSF5Tu6rS4kS584UeL%2BrIAyOCZUU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTT3cfXd3Shk&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844596203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aveiiPqJClfWQpsXDKgkIrst8YJNQVt9V7IMcU%2BUqg4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqcIIZpnZPgo&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844596203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fRRIM%2BI6Sc%2BXdpJ2JdEFwf%2F%2B9dZCOODQDAr8sV7aYa8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKt1m7sPaRuA&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ui%2FIFhewnzXQR09JPRmXnwaibruHvNAEI%2FB%2F8aFwK%2F8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU0aL9rKJPr4&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BwTHeyVph5cT%2FADiOs%2FXGKZtWi1MHcr0zuL2P%2BuCuAQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVJqgspx57C0&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m4d0W17HqUA56jmSVnebXa0g2OxYkIryISYlpwBUpIE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgTFG_nvreoI&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bq0zPXQD7DsSpQ0%2F4%2BbQMvf9%2B2WpqW97nOs%2FScqW32s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DA_iLXNSIaYc&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GghiL3tR6RJVtjTmY%2BjHGJ4jBqxMQxKHGKY8JvKx92A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIdScvjNCfSA&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n4wBu6nCKk9OMsVgERE7ESv0gJ665%2BnF6GlVsKmZHYY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEiJhJIYbVQ4&data=05%7C01%7CP.M.Murre%40driestar-educatief.nl%7C2848323929034673efd208dad2ae31c7%7C9860fd9f826f475e88626f2568a34e83%7C0%7C0%7C638053942844752425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qMzBXU03Bns95iGDTs5ZSrNTU3rXoxoQejWvUFvn2jo%3D&reserved=0
https://www.driestar-educatief.nl/onderzoek/projecten/kennisbank/handreikingen/vakken-en-didactiek/didactische-diamant-p-m-murre

