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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kerstavond 24 december 2010 

 
It begjin 
It is nacht. It is 
donker mar it 
ljochtet op troch de 
snie.... Yn de fierte 
klinkt muzyk!!  
De minsken by de 
kryststâl freegje 
harren óf at der ek 

wer in lytse “Jezus en Josef en Maria komme.... 
De brassband spilet prachtige ferskes...  
 
Yn it tsjuster 
rinne wy it paad 
nei de tsjerke op 
byljochte troch 
branders.....  
 
Anne de Haan 
hjit elts 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, 
Israel, Bagdad, Ivoorkust ja overal in de wereld 
de mensen samen zijn om kerst te vieren. 
Samen stil staan bij de geboorte van Jezus.. 
We zingen:  
‘Wees van harte welkom 
pasgeboren kind 
zo kwetsbaar, klein en weerloos, 
zo teerbemind…...’ 
Daarna spreekt de dominee een gebed uit 
waarin hij bid voor ons allen. Allemaal hier bij 
elkaar ieder met zijn eigen gedachten. Hij bidt  
dat we de drukte en kou af kunnen schudden 
om geraakt te worden door het kerstverhaal. 

 

 
De verhalen 
Gelezen wordt Jesaja 2, 1-5. Een 
visioen van Vrede.   
 
We zingen:  
“Een wereld zonder oorlog is 
een haast ondenkbaar iets 
Een kerstbestand is ’t uiterst 
en verder doen men niets……”.  
 
De tweede lezing is uit 
Lucas 2: 1-20.  
Het verhaal van de 
geboorte van Jezus.  
 
Wy sjonge:  
‘Stille nacht, heilige nacht. 
Groot geluk werd gebracht. 
In een kleine armoedige stal 
Ligt het kind dat geluk brengen zal. 
Rust en vrede op aard.” 
 

In beam fan ferhalen 
Wy harken krekt nei ferhalen út de Bibel. Dat wie 
in tiid fan oarloch en geweld. No geane wy nei de 
ferhalen fan de wrâld.  
Dit jier is de krystbeam 
optúcht yn twa sneinen fan 
advint. Tsjerkegongers 
hawwe har spesjale 
fersiering ophongen. 
Dertroch it is in oare beam. 
Net stylfol mar wol fleurich 
en mei trije slingers. Dizzen binnen makke troch 
de legere skoallen. De Teake Jan Roorda 
Skoalle ýt Wytgaard en de Unia skoalle en De 
Arke út Wurdum. Op eltse slinger steane 
winksen.  Efter de fersieringen sit in ferhaal. Wy 
lústerje nei in pear derfan: 
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Gina Turkstra. Doe sy lyts wie rekke har mem 
wy. Har heit troude wer. Krekt foar Kryst, ûnder 
it melken liet har neie mem troch har broers in 
krystbeam út de bosk helje. Optúcht wy it 
prachtich. Mar har heit fûn it neat. En it jier der 
op wie der gjin krystbeam. No, 41 jier letter 
komt yn har krystbeam in klok, in bol en in 

fûgeltsje te hingjen út 
die tiid.  
Samier Tawafra komt 
út Galilea. Yn it 
Arabysk, Hebrieusk, 
Ingels en Nederlânsk 
winsket hy frede 
tusken de Joaden en 

de Islamieten en fijne feestdagen en in 
gelokkich nei jier.  
Frou Wielinga. As lyts famke ward sy troch de 

doomny oanwiist 
om in 
Krystferhaal út 
de Bibel foar te 
lêzen foar de 

folle tsjerke. Sy hat dat dyn mar net sa’t men 
wend wie. Sy die it út de holle. En dat wie 75 
jier lyn. Frou Wielinga wie doe 15 jier.  
Alie Bouma. Laat een doorzichtige kerstbal 
zien. De afgelopen weken waren ze in Spanje 
waar ze de dochter heen brachten die daar 
gaat wonen. Daarmee mis je toch de 
adventsperiode. De doorzichtige bal geeft daar 
iets van mee. Tevens is het een symbool voor 
de dochter. Ver weg maar toch aanwezig. 
Marten Steringa. Wie yn 1952 ûnder tsjinst. As 
soldaat moast hy op krystnacht om 02.00 oer 
op wacht by it munitiedepot. Doe hy der bûten 
yn de stille nacht stie realisearre hy him dat op 
sa’n nacht de hoeders ek bûten wine en dat 
doe de Ingels kamen. In tige bysûndere 

gewaarwurding wilens 
hy ‘op de plaats rust’ 
stie mei is gewear oan 
de foet.... 
Anonym. Ien hat 
skriuw dat hja dit jier 
slim syk wurden wie 
en no wer sûn is. 
Tankberheid derfoar is 
op syn plak.  

Wy lústerje nei gitaar muzyk fan Werner Rinia. 

Verhaal van Sadako en de kraanvogels. 
De dominee vertelt een verhaal. Sadako is een 
meisje dat heel hard kan lopen. Ze gaat in 
training en mag haar school 
vertegenwoordigen. Maar 
Sadako voelt zich niet goed. Als 
ze flauw valt blijkt ze leukemie te 
hebben. De ziekte die ontstaat 
als je aan radio activiteit bent 
bloot gesteld. Een vriendin van 
Sadako vertelt dat als ze 1000 
kraanvogels maakt ze mag 
wensen dat ze beter wordt.  
Sadako gaat aan de slag. Op 25 oktober 1955 
overlijd ze. Ze had 644 kraanvogels gevouwen. 
De kinderen van haar school maakten er nog 356 
vogels bij. Er wordt een boek geschreven over 
Sadako. Er komt een kraanvogelclub. In in 
het park voor de Vrede bij Hiroshima komt 
een monument met de tekst: 

Dit is onze hartewens. 
Dit is ons gebeld, 
Vrede op aarde!! 

 
 
Wy lústerje nei de 
muzyk fan ‘Candel in 
the Wind”.  Eline 
Koornstra spilet der 
bei... 
 
Mei elkoar sjonge wy: 
“Komt verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint… “ 
 

De afgelopen weken zijn er kraanvogels 
gevouwen. Die zie je overal in de kerk… En 
natuurlijk krijgen we allemaal een vogel mee voor 
thuis in de kerstboom!! 
 

De gebeden in de Kerstnacht.  
De voorganger nodigt ons uit om 
naar voren te komen en een 
kaarsje aan te steken. Een 
kaarsje als tegen van 
dankbaarheid en/of voorbede.  
 
Het kwartet zingt ondertussen op de achtergrond: 

Kum ba ya, my Lord, kum ba yah.  
Someone’s laughing, Lord, Kum ba yah! 
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Someone’s crying, Lord, kum ba yah! 
Someone’s dying, Lord, kum ba yah!  

Someone’s praying, 
Lord, kum ba yah! 

Someone’s singing, 
Lord kum ba yah! 

O Lord, kum ba yah! 
 

 

Het Delen 
De collecte wordt gedeeld door drie jonge 

mensen. Ze vertellen waar 
het om gaat: 
Margriet Bolt gaat met 
World Servants bouwen een 
klaslokalen in Paulistas 
Brazilië.  
Paulien Meijers was in 
Oeganda en wil via de 
Omara foundation daar 

mensen helpen studeren.  
Sabine Miedema gaat met Dare2go (Jongeren 
en Missie) helpen bij een project in Damonga in 
Ghana.  
De 2e collecte is voor de onkosten van deze 
dienst.  
 

Uitgezonden 
Het symbool voor 
deze 
Kerstnachtdienst, 
de kraanvogels,  
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. En 
ook dit jaar 
worden we 
ontvangen 
door Jozef, 
Maria en een 
kleine Jezus 

en daarbij kijken de 
mensen-kinderen, ezels 
en schapen toe.   Dat 
maakt mensen warm. 

Een vuur, warme 
chocolademelk, 
kerstbrood en glühwijn 
van de druiven bij de 

pastorie zorgen voor 
warmte. Dat geheel 

zorgde voor 
warme 
gesprekken en 
natuurlijk 
mooie 
verhalen….   
 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds.Hinne Wagenaar 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra. 
Jezus:  Ylona Brouwer 
Maria:  Loura Brouwer 
Jozef:   Jan-Sietze Brouwer 
Musici:   Eline Koornstra, Henny 

Holwerda, Werner Rinia. 
Organisten:  Albert Minnema,  
Koster:   Janny Smids. 
Tevens waren actief de Kerstnachtdienst- 
commissie, Praethuys en heel veel andere 
mensen alsmede de bezoekers van de dienst.  


