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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kerstavond 24 december 2011 

 
Tsjuster en ljocht 

 It is tsjuster at 
wy nei tsjerke 
rinne.. Yn de 
fierte klinkt 
muzyk!! Njonken 
de  kryststâl 
spilet de 
brassband 
prachtige 
Krystferskes...  

 
Wy wurde wolkom 
hjitten troch mûntsen..  
Yn de tsjerke is it 
ljocht.. de krystbeam 
is prachtich en it 
Multicultural Gospel 
Choir “Alle for One” 
sjongt en lit ús mei 
deine op Yaweh 
Okumama. (Songen 
yn it Lingala út 
Kongo). 

Mijn God is een god van overwinning 
God, werk op Uw manier. 

U bent voor mij, ik ben voor U. 
Ik wil U zien, ik wil U horen. 

Ûndertusken rint de tsjerke fol.. sa fol dat 
stuollen byset wurde moatte..  

 

Opening 
Jannie heet ons allemaal van harte welkom 
waarna we zingen: “Komt allen tezamen‟. 
Ds. Wagenaar laat ons er bij stil staan dat dit de 
langste nacht is maar dat het licht schijnt in de 
duisternis en dat het duister niet heeft gewonnen. 
Dit is het feest van het licht!! 
En in Berlijn, London, Madrid, New York, 
Melbourne, Bagdad, Wergea, Grou, de Parochie 
in Wytgaard en Wergea maar ook in de 
Palestijnse gebieden, Israel, Ivoorkust ja overal in 
de wereld komen de mensen samen 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 vraagt de dominee om je af te vragen; 
Wat wil je ontvangen? Wat heb je te brengen? 
Maar weet ook dat je welkom bent zoals je bent!!  

 
De verhalen 
Meindert Reitsma leest met ons Lucas 
2, vers 1 - 20.   
Het altijd weer prachtige verhaal van de 
geboorte van Jezus!!! 
 
Het gospelkoor laat ons mee zingen 
met:            Go tell it on the mountain 

Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 

That Jesus Christ is born!!!  
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Kerstverhaal. 
We luisteren naar het verhaal van het kerstfeest 
van Wybrandus. Een monnik in Jannum in het 
jaar 1367.. Wybrandus bleef achter op de terp 
om voor het vee te zorgen. Op kerstavond zou 
hij de mis opdragen en zingen voor de mensen 
die naar de kerk kwamen want Wybrandus was 
bekend omdat hij prachtig kon zingen. Maar 
door een zware storm waarna een dikke 
ondoordringbare mist kwam opzetten kwam er 
niemand naar de kerk. Wybrandus was 
teleurgesteld en boos… waarom zou je zingen 
als er niemand kwam om te luisteren???.. Met 
zijn riem sloeg hij de koeien die niet mee wilden 
werken. Hij ruimde alles op en ging slapen.  
Toen verscheen een engel die hem vroeg  
waarom hij niet zong… je zingt toch voor 
de Heer en niet voor jezelf?  
Wybrandus begreep het en hij begon te 
zingen, zingen… tot de kerk te klein werd 
en hij op de terp uit volle borst stond te 
zingen…  Op die terp stak Wybrandus een vuur 
aan en zong terwijl de mist dik en 
ondoordringbaar was en de  dieren luisterden…  
En opeens was daar een boot met Wabe en 
zijn vrouw en vier kinderen die opdook uit de 
mist. Wybrandus pakte zijn riem gooide die 
naar hen toe en trok de boot naar de terp… 
Daarmee redt Wybrandusj zes mensen die al 
twee dagen in de mist op het water drijven en 

niet weten 
waar ze heen 
moesten… 
tot ze het 
zingen van 
Wyrandus 
hoorden en 
wisten wat de 
richting 
moest zijn.  

Wij zingen:  
„Stille nacht, heilige nacht. 
Groot geluk werd gebracht. 
In een kleine armoedige stal 

ligt het Kind dat geluk brengen zal. 
Rust en vrede op aarde, 
rust en vrede op aard. 

Preek 
Light a candle, don „t just curse the dark. 

Het duister kan ons te veel worden. Dan is het de 
kunst om het donker weg te houden. Een kaars 
aan te steken. Hier zijn wij bij elkaar om die kunst 
te leren. En dat lijkt dan misschien wat naïef 
maar het is de kunst om te (over)leven. Ook in 
2012. Zoals bij Wybrandus in het jaar 1367 

I 
All for One zingt in het Bema uit Zambia”: 
“Wie hem wil ontvangen en in zijn naam geloven, 
heeft Hij het voorrecht gegeven om kind van God 

te worden”. 
 

De gebeden in de kerstnacht.  
De voorganger nodigt ons uit om naar voren te 

komen en 
een 
kaarsje 

aan te steken. Een kaarsje 
als teken van dankbaarheid 
en/of voorbede. Tientallen 
mensen komen naar 

voren…  
 
Het kwartet zingt ondertussen op de 
achtergrond: 
Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht 

ferljochtet en dat bliuwt, fjoer dat bliuwt. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat 

nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 
 

Het Delen 
De collecte is voor 
de Stichting Trijntje 
Beimers. Een 
stichting die een 
missiepost 
ondersteunt in 
district Rukwa in 
Tanzania. De post is opgericht door Trijntje 
Beimers uit Sint Anne. Er wordt medische zorg 
geboden, een weeshuis en kleuterschool gerund 
en er zijn opleidingen in bouwtechniek en naaien. 
Ook is er een veehouderijbedrijf gestart. Mevr. 
Cnossen is er geweest en vertelt over haar 
bezoek.  
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De collecte levert € 760,- op!! 
De 2e collecte is voor de onkosten van deze 
dienst.  

 
 

Uitgezonden 
Het symbool voor deze Kerstnachtdienst,de  

riem van Wybrandus 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 donkere nacht in….  
 
 
 

Maar in de nacht branden de lichtjes 
om ons bij te lichten  
en komen we op  
het plein voor de 
kerk bij de kerststal. 
En ook dit jaar  
worden we ontvangen 
door Jozef, Maria en  
een kleine Jezus. De 
mensen-kinderen,  
ezel en schapen kijken toe. Dat 
maakt mensen warm. Een 
vuur, warme chocolademelk, 
kerstbrood en glühwijn  zorgen 
voor warmte en natuurlijk 
mooie  verhalen….   
 

 

Medewerkers 
Voorganger: Ds.Hinne Wagenaar 
Ouderling van dienst: Janny Lindeman. 
Jezus:  Rienk Akkerman 
Maria:  Jantsje Sijbrandij 
Jozef:   Arnold Akkerman 
Koor:  All for One o.l.v. Wilco Kloosterman  
Organisten:  Albert Minnema,  
Koster:   Teake Posthuma 
Tevens waren actief de Kerstnachtdienst- commissie, 
Praethuys en heel veel andere mensen alsmede de 
bezoekers van de dienst.  


