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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kerstavond 2013 

Op deze bijzondere avond is de wind gaan 
liggen. Het is 
fris.. maar in 
de verte klink 
muziek. Bij de 
kerststal 
worden 
kerstliederen 
gespeeld. 

Iedereen die 
naar de kerk 
gaat of voorbij  
komt kijkt en 
luistert even…  
In de kerk de 
kerk is het licht 
gedempt en klinkt orgelmuziek.. In de kerk 
zoeken grote en kleine mensen een plaats.   
 

Dienst van de voorbereiding 
Wij worden welkom geheten in deze dienst.  
Met elkaar zingen wij: “Komt allen te zamen, 
jubelend van vreugde….” 
 
Onze voorgangster groet ons en vertelt ons dat 
we stil mogen staan bij dat oude actuele 
verhaal. Een gedicht van Marinus v.d.Berg 
wordt gelezen: 
Verlangen naar licht en vrede 
Verlangen naar veiligheid en rust 
Verlangen naar aandacht en tijd 
Verlangen naar warme woorden 
Verlangen naar tekenen die bemoedigen 
Verlangen naar mensen die helen 
Verlangen naar daden van liefde.  
Dat verlangen kan steeds weer gewekt worden, 
wordt steeds weer geboren. 
Het kijkt ons aan, 
kwetsbaar en krachtig, 

door de ogen van een Kind 
naar Gods hart.  
 
Wij zingen 
lied 477 
vers 4 en 
5:  
“O Bern yn 
é krêbe, 
inglen 
haww songen; 
lit dan oe de-ierde har hege liet 
klinke foar Jo yn alle taal en tonge…” 
 
Gebed om ontferming 
Er wordt gebeden om ontferming. Voor de 
mensen in oorlogsgebieden, plaatsen waar 
rampen zijn geweest, werkloosheid en dreigende 
werkloosheid…. 
We zingen daarna lid 433: ‘Kom tot ons de 
wereld wacht Heiland kom in onze nacht..” 
 

De verhalen  
Na het gebed wordt het 
Kerstevangelie gelezen uit 
Lucas 2 vers 1 – 20. De 
bekende woorden over de geboorte van Jezus en 
de herders die Hem op kwamen zoeken.  
Tussen de lezingen door zingen we liederen over 
de engel van de Heer.  
 
Lied 469 vers 6 wordt solo gezongen:  
“Laat ons nu blij en welgezind 
gaan zoeken naar dat hemels kind 
en met de herders binnengaan 
Zie, zie wat God hier heeft gedaan.” 
 
En vers 11: 
‘Maar grove doeken, simpel hooi 
dat is uw koninklijke tooi. 
Dat is de zijde, het brokaat 
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waarin, Gij, vorst, u vinden laat.  
 
Wij zingen het lied 
‘Voor de zevende 
dag’  
‘Een bede om 
weer te worden 

zoals je was als kind: zonder vooroordelen de 
dingen zien zoals ze zijn, onbevangen, zonde 
cynisme, hardheid; om weer vertrouwen te 
krijgen in het leven en het daglicht te kunnen 
verdragen’ 
 
Meditatie 
De meditatie sluit aan bij het zojuist gezongen 
lied. Het kan goed zijn om soms bewust terug 
te keren naar het kind dat altijd nog in ons is, 
ook al wordt je ouder. Dat kind in je zou je soms 
terug moeten halen. Geloven als een kind en 
vertrouwen hebben. Zoals een kind vol 
verwachting leeft. Je kunt niet alles bevatten en 
dat hoeft ook niet. Maar de kunst is wel om 
vertrouwen te houden.  
 
Na een stilte zingen wij het zo bekende lied:  
‘Stille nacht, heilige nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht…”  
 

Het delen 
Hans Romkema wurket al jierrenlang yn 
Rwanda en Kongo. Syn sjauffeur, Pacifique 
Kagizi, probearret sy doarp mear te 
ûntwikkeljen.  
Hans fertelt d’r mooi oer en freget ús om dit, 
betrekkelik lytse mar foar de minsken ó sa 
wichtige projekt, te stypjen.  En sa Hans jouwt 
oan dat ik jild goed terrjochte komt;  ‘sy hawwe 
hast neat, sels gjin strykstok. Dus der kin ek 
neat oan hingjen blieuwe’.   
It jild sit brûkt wurde om it skoaljild te beteljen 
foar de bern die no net nei skoalle kinne omdat 
dit te fier rinnen is’.  
 

De gebeden in de 
kerstnacht…..   
It wurd stil yn de 
tsjerke… It ljocht is 
dimt…. 
Wy wurde noege om 
in ljochtsje oan te 

stekken út tankberens of 
foar immen die it swier 
hat…  
 
Protte minsken komme nei 
foarren en meitsje mei 
elkoar in see fan ljocht… 
En it koar sjongt: “Kom 
as it tsjuster is, mei fjoer 
dat ús nacht ferlochtet 
en dat blieut, fjoer dat 
altiid bliuwt. 
Kom as it tsjuster is, mei 

fjoer dat ús 
nacht 
ferljochter en 
dat bliuwt, 
fjoer dat altyd 
bliuwt….” 
 
 

Zending en  Zegen 
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Als slotlied zingen wij het “Ere zij God”.  
 
Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  

 
Kerststal 
En buiten 
worden we 
opgewacht. In 
de kerststal 
staan ze, Jozef, 
Maria en hun 
kind. Een 
verrassing zelfs 
voor een pake 
en beppe… En 
terwijl wij het dit 
prachtig kind 
bewonderen 
drinken wij 
chocolademelk of glühwein, eten kerstbrood, 
praten na over de dienst en verdrijven de kou 

door ons te warmen aan 
de vuren die brandden. 
Al eeuwen lang een 
bijzondere avond….  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:        Ds.Wiebrig        
                            de Boer-Romkema 
Organisten:         Albert Minnema en     
                           Jaco Veldsema  
De mensen van de 
kerstnachtcommissie en iedereen die 
meegeholpen heeft…  

 


