
WE ARE INSIGHT
Watching kit

TIPS
BEHIND THE SCENES
MAKE A MOVE
LET'S TALK ABOUT IT

INHOUD

Je kan op verschillende manieren 
contact met ons opnemen.

Bellen of appen kan via 
Tel: 06 25 0 25 26 4 
ministry@insightworship.nl
of zoek ons gewoon op via 
Facebook of Insta 

DOOR PRATEN

SPECIAAL
VOOR JOU 

Wat super gaaf dat je deze watching
kit hebt gedownload. Je kan dit

pakket met je jeugdgroep, vrienden,
gezin of gewoon helemaal zelf

gebruiken.  

TIPS

Tv, computer of mobiel 
Kerstkransjes, warme chocolademelk of iets anders
lekkers. Jammmmmmmie!
Dekentje en warme sloffen (maar pas op: voor je het
weet sta je voor je bank te spingen)
Je familie en/of vrienden (maar denk natuurlijk wel
aan de maatregelen)
Bijbel (quiz)
Marshmallows (quiz) (spekjes mag ook) 
Beschuit (quiz) 

Alles wat je nodig hebt voor de
ultieme InSight kerst beleving:

QUIZ
PICTURES
STORYTELLING
KANAALSTREEK

https://www.facebook.com/insightworship
https://www.instagram.com/insightworship/
https://www.instagram.com/insightworship/


Genoten van onze kerst special? Dat is nog niet alles!
Je kan namelijk op onze site een kijkje achter de

schermen nemen, samen met Ruben en Anouk. We
hopen dat je net zo mee geniet als wij tijdens de

opnames hebben gedaan.

LINK: Behind the scenes

BEHIND THE SCENES

Wat een beleving! Camera's, licht en een volledige band. Dit jaar mochten we meewerken aan
het kerstproject van InSight Christmas. Het was zó leuk en leerzaam om te doen. 

Samen met de dansers Esmee, Minke, Renske, Vere en Anna-Linde hebben we een mooie en
vooral super gezellige tijd van trainen met elkaar gehad. 

Het is mooi om onze passie voor dansen te kunnen gebruiken om Gods Koninkrijk
zichtbaarder te maken en hopelijk groter! Een prachtig doel! 

WE HEBBEN GENOTEN!

Nynke en Marjolein
Dansschool Make a Move 

DANSSCHOOL MAKE A MOVE

JOY TO THE WORLD! THE LORD IS COME. LET
EARTH RECEIVE HER KING!

EXTRA-INSIGHT

nog veel meer dingen die je echt wil weten over de
opnamedag van InSight kerst 

FOR IN HIM 
WE LIVE AND 

MOVE AND EXIST
Handelingen 17:28

https://www.youtube.com/watch?v=P0bGhZLOyIo&feature=youtu.be
https://www.dansschoolmakeamove.nl/
https://www.dansschoolmakeamove.nl/


Dirk Geert van Herk

Wat heeft jou vanavond geraakt of
waar wil je graag nog over door

praten?

GERAAKT

Jezus ging het huis in van Jaïrus om
nieuw leven te geven aan het
dochtertje. Ze was namelijk

overleden. Jezus kwam naar de
wereld met kerst om ons leven te

geven. Waarin zou jij nog wat meer
leven kunnen ontvangen?

LEVEN

Als er niet veel lijkt te gebeuren,
betekent dat niet dat Jezus niet met je
optrekt. Jezus belooft ons in de Bijbel

dat Hij altijd met ons mee gaat, in
voor- en tegenspoed.

BEMOEDIGING

WACHTEN
Het kan zijn dat je het gevoel hebt

dat Jezus niet snel genoeg reageert.
Je bidt al zo lang voor dingen, maar
er lijkt niet veel te gebeuren. Is dit

herkenbaar? Waar bid je al heel lang
voor zonder dat er iets lijkt te

gebeuren?

GEBED
Jezus wekt dit dochtertje op uit de dood en is bij machte dit vandaag de dag nog te doen. Jezus kwam naar deze wereld om

verlossing, bevrijding, herstel en genezing te brengen. Is er iemand in je omgeving waar we voor zouden kunnen bidden? Gebruik
in je gebed dan specifiek de naam van de Here Jezus. Wellicht goed om dit waar mogelijk hardop in een kringgebed te doen.

LET'S TALK ABOUT IT 
GESPREKSVRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DE PREEK

NOOD
Jaïrus had een nood in zijn leven,

namelijk zijn dochterje die ziek was.
Welke nood draag jij met je mee?



Vraag 1.    
Hoe vaak wordt er in de Bijbel gesproken over de
hemel?
 
Vraag 2.    
Hoeveel verschillende personen zie je in de
storytelling video's?
 
Vraag 3.    
Wat wilde Jozef met de zwangere Maria doen, voordat
hij een droom kreeg?
 
Vraag 4.    CHALLENGE  (De persoon die de meeste namen denkt te
kunnen noemen mag het proberen. Lukt het diegene niet? Dan gaan de
punten naar de andere spelers )

Wie kan de meeste namen van Jezus opnoemen? 
 

QUIZ
We hopen dat je goed hebt opgelet tijdens
de livestream, want hier komen een paar
vragen over de stream, maar ook om je

kennis over kerst te testen!

Vraag 5.    OPZOEK VRAAG
Wat betekent de naam Jezus?

Vraag 6.
Welke Bijbelteksten worden er voorgelezen?

Vraag 7. CHALLENGE
Zing of noem om de beurt een kerstlied, de
eerste die niks meer kan verzinnen verliest één
punt.

Vraag 8.
Hoeveel drummers zie je bij het slotnummer:
Little Drummer Boy?

Vraag 9. GESPREKSVRAAG
Welke van de gezongen nummers vind jij het
mooist en waarom?

SPELREGELS
     ELK GOED ANTWOORD GEEFT ÉÉN PUNT 

*Challengevragen: Alleen de persoon die het meeste goed heeft krijgt één punt.
*Gespreksvragen: Deze vragen zijn nooit goed of fout en iedereen krijgt gewoon 5 extra punten :) want jullie zijn toppers. 
*Opzoekvragen: Max. 10 punten te halen, maar bij elke halve minuut gaat er een punt af (dus je mag er maximaal 5 minuten over doen) 
*De gelijkstandvraag: Hebben jullie een gelijk aantal punten? Dan krijgt degene die het dichtst bij het goede antwoord in de buurt zit een extra punt!



Vraag 10.  
Welke verschillende social media apps worden
genoemd? (één punt per goed antwoord)

Vraag 11.  GESPREKSVRAAG
Hoe denk JIJ dat de hemel er uit ziet?

Vraag 12.  GESPREKSVRAAG
Heeft het corona virus impact gehad op jouw
relatie met Jezus?

Vraag 13.  CHALLENGE
Wie kan de meeste marshmallows in zijn mond
stoppen?

Vraag 14.  
Wat vertelde de engel aan Jozef in zijn droom?

Vraag 15.  OPZOEKVRAAG
Welke Bijbelboeken uit het nieuwe testament 
gaan over de geboorte van Jezus? 

Vraag 16.  OPZOEKVRAAG
Waar woonden Jozef en Maria voordat zij naar
Bethlehem reisden? 

Vraag 17.  CHALLENGE
Wie eet het snelste een beschuit op en fluit daarna
een liedje die vanavond is gespeeld?

Vraag 18.  
Welk nummer wordt er gespeeld na het eerste
verhaal?

Vraag 19.  GESPREKSVRAAG
 Wat betekent kerst voor jou?

Vraag 20.  
Hoe heten de ouders van Jezus? 

Vraag 21. GESPREKSVRAAG
Kun jij genoeg tijd vrijmaken voor God?

Vraag 22.
Hoeveel mensen denk jij dat er hebben
meegewerkt aan deze dienst?

Vraag 23. 
Hoeveel nummers worden gezongen tijdens de
dienst?

Vraag 24.  GELIJKSTANDVRAAG
 Hoe vaak heeft Jolet het intro over moeten doen?



PICTURES
Natuurlijk kun je nog even nagenieten met deze prachtige foto's van Peter. Wij

hebben zeker weten genoten. Bedankt dat we dit samen met jou hebben mogen
meemaken!

FIJNE FEESTDAGEN & GOD BLESS!
InSight Worship 

Worthy is Your name, 
Jesus You deserve the praise

https://insightworship.nl/


What a
beautiful

Name it isThe
Name of Jesus
Christ my king

You didn't
want heaven

without us So
Jesus, You

brought heaven
down



Jezus, is Koning Breng hulde geef Hem eer 
Vul dit huis met Uw glorie



Storytelling
Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. De afkomst van
Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt
aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de
heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar
niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria
bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige
Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn
volk bevrijden van hun zonden.Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou
gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal
zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel
geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. MAT 1:18-22

 Hans | Gea | Bert | Regina | Joyce | Maarten  
Stijn | Dorien | Marjolein | Anne | Lauran | Dayli | Raul | Marijn



De opnames van InSight Kerst, een evenement waar normaal duizend mensen samenkomen
in het Pagedal om aanbiddingsliederen te zingen, te kijken naar dans en te luisteren naar
storytelling, zitten erop. Dit jaar kan InSight Kerst samen met familie, vriend, vriendin, hond of
kat worden bekeken vanuit je eigen woonkamer. Een stuk veiliger, maar daarom niet minder
mooi.

Kerkzaal
Tot diep in de nacht is het team bezig met het omtoveren van de kerkzaal van de
baptistengemeente Nieuw-Buinen. Het podium verstopt zich achter zwarte doeken,
honderden lichtjes dwarrelen uit het plafond en de band wordt omringd door lichtschermen.
De volgende ochtend staat iedereen, met de slaap nog in hun ogen, klaar om aan de slag te
gaan.

Genieten
Van de kerstoutfits tot aan de techniek, aan alles is gedacht. De hele ochtend is iedereen druk
bezig met repeteren en het klaarzetten van de camera's en alles achter de schermen. In de
middag is het dan echt zover! De opnames beginnen. Iedereen ziet er prachtig uit, van de
band tot aan de dansers en de sprekers. De eerste akkoorden klinken, het camerateam en de
technici staan klaar en de dag kan beginnen. Er wordt gejuicht, er wordt gedanst, liederen
worden opnieuw en opnieuw gezongen, er wordt gesproken, er wordt taart gegeten en er
wordt vooral genoten.

Stamppotbuffet
De zon is allang onder als het team geniet van een stamppotbuffet om aan te sterken voor de
laatste opnames en het afbouwen van het decor. Iedereen is moe, maar voelt zich voldaan.
Het voelt ook wel gek. Normaal betekent samen eten dat de deuren voor het publiek bijna
opengaan, dat de show bijna begint.

Gelukkig past het geloof voor InSight niet alleen binnen de muren van het Pagedal in
Stadskanaal, God aanbidden kan overal, op alle manieren.

KANAALSTREEK 


