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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Kerstavond  24 december 2007 

 
Op weg… 
Op weg naar de kerk voor de dienst die om 
22.00 uur begint hoor je kerstmuziek van het 
korps. Bij het hek van de kerk brandt een vuur. 
Jonge mensen houden het brandend.  
Fakkels verlichten het pad naar de ingang….. 
In de kerk klinkt het orgel en een dwarsfluit…. 
De kerk vult zich met mensen.. veel mensen…  

Dan begint: 

 
De Dienst 
Twee meisjes zingen afwisselend met ‘efkes 
sjonge’ die via het 
middenpad de kerk 
inlopen. 
Gaudete! Gaudete! 
Christus est natus 
Ex Maria virgine: 
gadete! (Verheug je, 
verheug je, Christus is 
geboren. Uit de maagd Maria: verheug je!)  

 
De kaarsen van Advent en Kerst op de lichtberg 
worden aangestoken, allemaal!! Deze avond is 
de lichtberg open en blijkt het een grot te zijn. 
Een kerststal staat erin.  
 

 
Thema kerstnachtdienst 
De voorganger vertelt over het thema van deze 
dienst. Wij zitten hier bij elkaar zoals overal  
mensen voor de dienst bij elkaar zitten. De 
broeders en zusters van de parochie in Wytgaard 
en Wergea, de mensen van de kerken elders in 
Fryslân in de grote steden als Berlijn, London, 
Amsterdam maar ook in het klamme klimaat in de 
tropische wouden van Brazilië of in de hitte onder 
zinken platen in Kameroen…. Allemaal 
verbonden door de geboorte van Jezus. Ieder 
zijn pad gaande zoals in deze dienst een 4e wijze 
zijn pad zal gaan.  
 
De verhalen 
Lucas 2 vers 1 –20 wordt gelezen. Lucas vertelt 
van de geboorte van Jezus.  
 
Kerstverhaal 
Het verhaal gaat over de 4e wijze die zijn bezit 
verkoopt om een witte parel, een rode robijn en 
een blauwe saffier te kopen. Die wil hij schenken 
aan de joodse Koning die is geboren. Hij mist de 
aansluiting met de karavaan van de andere drie 
wijzen omdat hij tijd verliest met het helpen van  
een gewonde jood. Om de reis voort te zetten 
verkoopt hij de witte parel.  
Gekomen in Bethlehem is hij te laat. Een vrouw 
met een klein kindje vertelt dat Jozef en Maria 
met Jezus naar Egypte zijn gevlucht. Juist dan 
komen er militairen die alle kinderen beneden de 
twee jaar vermoorden. Door de rode robijn aan te 
bieden aan de militairen deze wijze de dood van 
een kind… 
Daarna zoekt hij 33 jaren naar die Koning en 
helpt in die tijd zieken, armen en gevangenen. 
Terug in Jeruzalem hoort hij dat de Koning van 
de Joden gekruisigd zal worden. De safier wil hij 
gebruiken om dat te voorkomen maar dan is er 
een meisje dat door soldaten wordt weggevoerd 
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als slavin. Ze gilt van angst. Met de saffier 
koopt hij haar vrij. Dan wordt het donker, is er 
een beving en wordt hij geraakt door een steen.  
Voordat de 4e wijze sterft beseft hij dat wat we 
allemaal al voelden…. Waar je een zieke helpt, 
een naakte kleed een gevangene bezoekt doe 
je dat ook aan God!  
 
Het koor ‘Efkes Sjonge’ zingt prachtig. 
 
Meditatie 
De voorganger gaat door op het verhaal van de 
wijze en koppelt dat naar deze tijd.  
Weten we nog van onze bestemming.. wat is 
ons doel??  De kersttijd is druk met regelen van 
eten, drinken, versiering, cadeaus… maar gaat 
het daarom? Het gaat toch niet om de vormen 
maar om wat jij doet.  
Dat is ook niet altijd in de kerk komen, overal in 
mee doen. Dat is wel wat jij doet in je dagelijks 
leven. Maak je ruimte voor anderen. Beteken je 
iets voor je medemensen? De arme, zieke, 
gevangene…. Gewoon in je dagelijkse leven 
met de mensen om je heen? Je brengt meer 
teweeg dan je denkt!!! 
 
De meditatie wordt ondersteund door gedempt 
licht in de kerk met een wisselende belichting 
met het wit van de parel, rood van de robijn en 
blauw van de saffier.  
 
Na de meditatie speelt 
Klaas Visser 
kerstliederen op de 
bariton.  
 
 
Collecte 
1e collecte was voor Kinderen in de Knel van 
Kerk in Actie. In Nederland vieren we elke dag 
de geboorte van 481 kinderen. In het 
straatarme Ethiopië worden iedere dag 7837 
kinderen geboren. Onder andere door aids 
worden heel veel kinderen wees. Wezen die 
lang niet allemaal kunnen worden opgevangen 
door familie. Kerk in Actie wil hierin helpen door 
pleegouders de gelegenheid te geven kinderen 
bij zich op te nemen. De kerkenraad beveelt de 
actie van harte aan. Niet genoeg geld 
meegenomen? Giro 456 t.n.v. Kerk in Actie.  

2e collecte was voor de onkosten van deze 
dienst.  
 

De gebeden in de kerstnacht 
Ook in deze nacht wordt er tijd genomen voor 
gebed. We worden in de gelegenheid gesteld om 
een kaarsje aan te steken. Daarbij mag je 
vertellen waar je een kaarsje voor opsteekt.  
Terwijl zachte gitaarmuziek wordt gespeeld 
komen mensen naar voren en laten een lichtje 
branden. Voor zieke familieleden, vrienden of 
medescholieren, voor de overleden echtgenoot 
die nog iedere dag 
gemist wordt maar 
ook uit 
dankbaarheid voor 
de viering van 40 
jarig huwelijk met 
kinderen en 
kleinkinderen. Een 
bezonder moment 
dat eindigt in een 
zee van lichtjes…. 
 
Symbool van de dienst 
Dit wordt uitgedeeld en is, natuurlijk, een kaartje 
met een witte parel, rode robijn of blauwe saffier. 
Om in de kerstboom te hangen als symbool voor 
deze avond en naast het symbool van vorig jaar 
te hangen.  
Er zijn zoveel 
mensen dat er 
edelstenen te 
weinig zijn. Door 
te delen wordt 
gezorgd dat 
ieder gezin toch 
een edelsteen 
heeft. 
 
De dienst wordt besloten met het zingen van het 
Ere zij God waarna wij de zegen ontvangen.  
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Goede kerst 
Na de dienst 
om 24.00 uur 
is er koffie, 
chocolademelk 
of glühwein 
met kerstbrood 
of stokbrood 
met 
kruidenboter. 
Heel veel 
mensen 
blijven nog 
lang 
napraten 
en daarbij 
wensen wij 
elkaar een 
goede 
kerst. 
 
 
 
Medewerkers 
‘Efkes Sjonge’ o.l.v. Teake Posthuma 
Jeugdkorps  Brassband Wurdum.  
Organist : Elske Posthuma 
Musici :  Grytsje Talsma, Klaas Visser, 

Jan Pieter van Oosten en Jornt 
Wagenaar.  

Lezing:  Jelle Wytse de Boer. 
Voorganger: Ds. Hinne Wagenaar. 
Ouderling van Dienst: Janny Veenstra 
Koster: Jannie Smids.  
En de “kerstcommissie’:  Jannie Lindeman, 
Tjitte Talsma, Anne de Haan ,Janny Veenstra 
de deze dienst in samenwerking met de 
voorganger hebben voorbereidt.  


