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Wirdum Fr e.o. 
 

Kerstavond 24 december 2009 

 
It begjin 
Troch de nacht dy’t opljochtet troch de snie 
rinne wy nei de tsjerke. Yn de fierte klinkt 

muzyk!!  
By de 
kryststâl 
steane 
minsken. In 
moaie 
ploech 

minsken fan de 
brassband spilet 
prachtige ferskes...  
Mar der stiet ek in 
âld keardel by de 
beam... 
 
Wy rinne it paad nei 
de tsjerke op.  
 
Anne de Haan hjit 
ús wolkom foar de 
tsjerke.. 
Binnen is it 
waerm... it oargel 
spylet.. foar yn de 
tsjerke sit in groepke 
minsken te ‘Mens 
erger je nieten’...  
 
 
 
Janny Veenstra hjit 
els fan herte wolkom 

en wy sjonge “Komt allen tezamen” 
 

Opening 
Ds. Wagenaar laat ons er bij stil staan dat in 
Berlijn, London, Madrid, New York, Melbourne,  

 
Bagdad,  Wergea, Grou, de Parochie in 
Wytgaard maar ook in de Palestijnse gebieden, 
onder de blakende zon in Afrika, ja overal in de 
wereld de mensen samen zijn om kerst te vieren. 
Samen stil staan bij de geboorte van Jezus.. 
We zingen daarna het lied dat overal op die 
plaatsen zal klinken, vaak in de eigen taal:  “Stille 
nacht, heilige nacht”.  
Daarna spreekt de dominee een gebed uit terwijl 
het kwartet zingt  

“Da pacem cordium” 
“Jou frede yn ús hert”. 

 
De verhalen 
Gelezen wordt Jesaja 11, 1-10. Vrede 
en gerechtigheid door de telg van Isaï.  
 
We zingen: “Er is een roos ontloken”.  

De tweede lezing is uit Lucas 2: 1-20.  
Het verhaal van de geboorte van Jezus.  
 
Wy sjonge: ‘Wolkom leaven Heare” 
 

In Krystferhaal 
“Gjin Krystberntsje mar in Krystpake”. 
De dûmny lêst it ferhaal... en der wurd mei spile 
en oernaam....  
Chiel is yn de bosk en sjocht in auto stopjen. In 
pake wurdt út de auto set en oan in beam fêstbûn 
wêrnei de auto mei de minsken fuortgiet...  
Chiel nimt de pake mei nei hûs. Mem is drok mei 
it tarieden fan it krystmiel en is net bliid dat har  
jonge in âld man meinimt nei hûs. Chiel leit it út 
en freget: “Mei ik him hâlde?? Ik sil der goed op 
passe....” Syn suske Michelle komt binnen en fynt 
it prachtich. Sy wol de pake wol efkes aaie..  
Mem wol it net en Heit docht noch war om him 
earne ûnder te bringen. Dat slagget net...  
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De pake 
wurd no in 
Krystpake 
en mei 
bliuwe. Hy 
smookt in 
sigaarke, 
drinkt in 
buorrel, 
spilet net 

alhiel earlik mei it guozzeboerd.. mar de bern 
let dat neat. Sy fine it prachtich en passe goed 
op Krystpake.  
At it rêstich is skriuwt  pake in kaart. Hy fertelt 
dat hy hopet dat de bern in prachtige 

skyfakânsje 
hawwe yn 
Switserlân, dat 
hy in poerbêst 
plak hat dit jier 
en dat sy him 
straks ophelje 
kinne op it 
adres....  
 

Elske Roorda spilet  prachtige muzyk.   
 

Oertinking 
Wagenaar fertelt dat hy dit ferhaal thús ris 
fertelt hat. Doe pake oan de beam set wurde as 
in hûn fûn Mem dat neat... en woe dat hy 
stoppe. Heit sei dat die jonge fan harren it 
dôchs net sa raar die en mar troch gean moast. 
‘It rint grif goed ôf...’ 
Pake waard ‘dumpt’. En de bern komme mei 
him thús. Mar dat is wol in hiele grute 
fersteuring. En kinne wy dat wol hawwe? Of 
binne wy ek sa drok mei de omballingen... 
Bern hawwe dat minder. Die witte net fan 
tradysje. Stappe der sa oer hinne... (en sil letter 
har eigen tradysje krije). 
En hoe geane wy om mei de minsken die op ús 
paad komme. Hawwe wy oandacht en plak foar 
it ûnferwachte?. God sjocht nei ús om. Sy eigen 
soan komt nei ús ta ûnder barre 
omstannichheden.  Hawwe wy der each foar?  
Libje oandachtich. Dat jout harmony, rêst en 
frede mei God.  
Wij zingen “Hoor de Engelen zingen de eer” 
 

Het Delen 
1e Collecte: Is voor Esther Bosman en Jornt 
Wagenaar. Zij willen graag het project afmaken in 
Kaleo in Noord Ghana. Aan de school waar ze 
lesgeven willen ze graag de keuken opknappen 
zodat de kinderen toch een maaltijd zouden 
kunnen krijgen en zich daardoor beter kunnen 
concentreren.  
De collecte levert meer dan € 600,- op!! 
2e Collecte: is voor de onkosten van deze dienst.  
 
Eline Koornstra spelt 
 ‘Can you feel the love tonight? 
The peace the evenig brings 
The world, for once, in perfect 
harmony. 
With all its living things’, 
 
De CD valt uit maar en Eline 
speelt solo…. Een groot 
applaus volgt. 
 

De gebeden in de Kerstnacht.  
Het licht in de kerk wordt gedempt.  
De voorganger 
nodigt ons uit 
om naar voren 
te komen en 
een kaarsje aan 
te steken. Als je 
dat wil kun je 
met iedereen 
delen waarvoor 
dat is….  
We bidden om licht dat warmte geeft.  
 
Het kwartet zingt ondertussen op de achtergrond: 

Hiel dizze ierde heart Kristus ta 
dy’t by Him heart moat ús omtinken ha. 
Kristus ropt ús om syn wegen te gean. 

Hy hjit ús om noed foar ús neiste te stean’ 
Refrein: 

Kristus wiist ferdwaalden ‘t paad 
Nimt op ‘e earm wa’t skoudere waard. 

Foar elk dy’t skriemt yn pine of wee 
Hat Hy, ek troch ús , in treastend stee.  
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Uitgezonden 
Het symbool voor deze Kerstnachtdienst wordt 
bij de uitgang uitgedeeld.  
We zingen het “Ere zij God”. 

Daarna ontvangen wij de zegen en worden 
heengezonden. 
 
Onder prachtig orgelspel verlaten wij de kerk en 
gaan de koude nacht in….  
 
Maar in die nacht brandden de fakkels om ons 

bij te lichten, houden 
mensen elkaar vast om 
niet uit te glijden en 
komen op het plein 
voor de kerk bij de 
kerststal.  Daar staan 
nu ook Jozef, Maria en 
een hele kleine Jezus. 
Dat maakt mensen 
warm en om dat zo te 
houden is er warme 

chocolademelk, 
kerstbrood, 
glühwein een vuur 
en natuurlijk 
allemaal mensen 
om een warm 
gesprek mee te 
voeren….  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds.Hinne Wagenaar 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra. 
Jezus:  Nienke Dol 
Maria:  Ingrid Andringa 
Jozef:   Arie Dol 
Musici:   Eline Koornstra, Elske Roorda 

en Auke Wiersma 
kwartet: Geartsje, Linda, Dick en  
Teake  

Lezingen: Jan Sietze Brouwer, Annet Krol. 
Kerstverhaal: Haije de Boer, Wilma Bosch, Jan 

Siebren de Jong, Sylvia van  
Oosten, Leon Wagenaar.  

Organisten:  Albert Minnema, Jaco Veldsema 
Koster:   Janny Smids 


