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                                OBS UNIA SKOALLE 

CBS DE ARKE 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Donderdag 18 november 2014 

Begin 
Door de beide 
lagere scholen van 
Wirdum en de kerk 
werd op deze avond 
een Krystkuier 
georganiseerd.  
Het waaide stevig 
(zo stevig dat de 

vuren op de route soms 
dreigden uit te waaien) 
en soms regende het 
een beetje. En toch 

kwam een hele 
grote groep mensen 
naar de Fikarij 
tegenover de kerk 
om in groepen te gaan wandelen.   
 

Herodes 
We gingen op stap. 
Bij de ingang naar 
het kerkhof en de 
kerk stonden twee 

Romeinse soldaten ons op te 
wachten…. wij mochten door 
naar de kerk.  
In het voorportaal van de 
kerk werden we begroet met 
trompetgeschal. We mochten 
op audientie bij Koning 
Herodes.  

Die dronk wijn 
en at druiven. 
Een bewakers 
hield ons goed 

in het oog. Herodes 
vertelde hoe 
machtig hij was en 
dat als wij deze 

avond nog een kind 
zouden vinden…. Wij dat 
wel aan hem door 

moesten geven.  
Daarna werden we weggestuurd… 
 

Inschrijven 
Bij dorpshuis de 
Golle stond al weer 
een soldaat. Hij 
stuurde ons naar 
binnen. Daar 
moesten wij ons  
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inschrijven. 
Uiteraard 
gehoorzaam-
den wij.   
 
 
 

Engelen 
Weer buiten zagen wij 
bij de George 
Emersonstrjitte een witte 
engel boven op een 
garage staan. Sommige 
van ons waren zo 
nieuwsgierig dat ze 
binnendoor gingen over 
het gras om snel bij die 
plaats te komen. De 
engel bracht goed 
nieuws: “Een kind is 
geboren en je zult het 
vinden in doeken 
gewikkeld…” 

Direct daarna begon een 
enthousiast koor van engelen te zingen. En we 
konden het niet laten en het mocht ook… we 
hebben natuurlijk meegezongen.   
 

Herders 
Op de W.R.Fischerstrjitte had niet iedereen het 
direct door. Maar achter een huis bleek een 

herder te 
staan. En 
schaap-
herders zijn 
ruige 
mannen die 
veel in het 
veld zijn. Er 

werd muziek 
gemaakt en één 
van die herders 
kwam langs en 
vertelde dat door 
moesten lopen in 

de richting van de 
ster. Maar deze 
herder zag wel dat 
we na al dat lopen 
best hongerig 
waren. Hij deelde 
stokken met 

marshmellows 
uit. Er 
brandden 
vuren waarin 
we die warm 
konden maken 
en opeten.  
 

De wijzen 
Bij de Werpsterdyk 
troffen we drie 
wijzen. Je kon wel 
zien dat die heel rijk 
en wijs waren. Ze 
vertelden dat ze een 
ster hadden gezien 
en dat dit een teken 
was dat er een 

Koning was 
geboren. Achter 
hun tent stond de 
kamelen, ze 
gingen nu wat 
rusten maar ze 
waarschuwden 
ons ook: “Als je 
een kind vindt, ga 
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dan niet naar Herodes om het hem te vertellen. 
Want koning Herodes wil dat dit kind sterft”.  
Dat begrepen wij en we gingen verder.   
 

Wensen 
In een warme 
garage aan de 
Werpsterdyk 
mochten wij een 
wens opschrijven  
en dit papier 
mooie versieren. 

Die wens 
hadden 
we later 
nog 
nodig… 
 

Herberg 
Via de Greate 
Buorren 
kwamen wij 
bij herberg 
‘Duhoux”. 
Daar stond de 
oude 

herbergier. Hij 
vertelde dat ze 
vol zaten en 
dat wij niet 

naar binnen 
konden… Maar hij 
zag ook wel dat wij 
koud waren en het 
was donker… Dus 
mochten we wel 
dwars door deze 

mooie en warme herberg heen lopen. In deze 
herberg troffen wij allemaal mensen die een 
biertje dronken of wat aten en er was de vrouw 
van de oude herbergier. Ze had bemoedigende 

woorden en een hapje voor ons.. En zo liepen wij 
de achterdeur uit en kwamen op de Lyse 
Buorren.. 
 

De stal 
En daar in een steeg was het 
heel druk. Daar was namelijk 
een stal. In die stal was het nog 
drukker.  

Er hingen 
draden door 
die stal waar 
de wensen 
die wij 
hadden 

opgeschreven aan 
werden gehangen. 
Langzaam liepen wij 
de stal in. Achter in de 
stal stonden ezels en 
schapen en daarnaast 
zaten Jozef, Maria en 
bij hen lag de kleine 
Jezus!!!   

 

Terug naar huis 

In de stal kregen wij 
chocolademelk en 
kerstbrood. En toen wij 
weer naar buiten gingen 
kregen wij een kaarsje 
mee. Want met een kaarsje 
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kun je licht maken in de duisternis.. 

 
Zo gingen wij naar huis… om licht te maken in 
het duister en terug te denken aan wat we 
allemaal hadden gezien!! 

En de wensen die we hadden opgehangen… 
die hingen later in de kerk.  
 
ROB 


