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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kerstavond woensdag 24 december 2014 

Het is feest! 
Buiten bij de 
kerststal spelen 
leden van de 
brassband 
kerstmuziek.   Het 
pad naar de kerk 
is met fakkels 
verlicht. In de 

kerk staat in het koor een stijlvol versierde 
kerstboom met een verlichte ster erboven. In de 
kerkruimte hangen zilverkleurige sterren en op 
de lambrizeringen staan miniatuur 
kerststalletjes en lichtjes. Ook  hangen er linten 
van kerstkaarten. De kerk stroomt helemaal vol 
met mensen. 
 

Om te beginnen 
Na orgelspel 
komen Alida, 
Beau en Lisa 
met 
ondersteuning 
van Linda en de 
dominee 
zingend de kerk 

in met het lied 
“Once in royal 
David”. Het 
derde couplet 
zingen we 
allemaal.   

Janny Lindeman heet iedereen 
welkom. Bij het welkom leest 
zij ook “Ander licht” van 
Marinus van den Berg.   
Het openingslied is lied 477: 1 
en 4 “Komt allen tezamen”.  
Na 
bemoediging 
volgt een 
gesproken en 
gezongen 
gebed.  De 
muziekgroep 
zingt “Jezus u 
bent het Licht 
in ons leven” en neuriet dit lied tijdens het gebed, 
wat wordt 
besloten 
met het 
gezamen-
lijk zingen 
van 
ditzelfde 

lied.   
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema: over de hele 
wereld wordt vanavond 
kerstfeest gevierd. Het 
licht valt vanavond bij ons 
op de engelen. 
We zingen lied 481: 1 en 

3 “Hoor, de eng’len zingen de eer”.  
 
De verhalen 
Het verhaal “Kerstsymfonie” uit  
“Kerstboodschappen” van Martin 
Walton wordt verteld door ds. de 
Boer-Romkema. De boodschap 
van het grote nieuws moet 
gezongen worden. De engelen 
strijden wie dit wel mag doen. Ieder 
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gaat hiervoor druk oefenen. Uiteindelijk 
ontdekken de engelen dat het op z’n mooist 
klinkt als ze het samen doen! Zo moeten de 
mensen elkaar op aarde ook kansen geven. 
De zanggroep zingt met ondersteuning van 
blokfluit en twee gitaren “Away in a manger”. 
Het evangelie naar Lucas 2: 1-11 over de 

geboorte van Jezus 
wordt gelezen door 
Iepie Lindeboom.   
Zingen lied 464: 8, 
9 en 10 “Dit is het, 
wat Hij heeft 
beloofd”, de eerste 
twee coupletten 
solo door Linda 
Jongbloed, het 
laatste door allen.   
De evangelielezing 
wordt vervolgd: 
Lucas 2: 12-20 over 
de engelen en de 
herders. 

Wij zingen “Tûzen ljochte ingels blinke” uit 
“Blide Stimmen”, vers 1 en 4. 
 
Korte meditatie 
De bijbelse boodschap is niet aan mode 
onderhevig. Menselijkheid, rechten, 
“warmhartigheid”. De engelen gingen niet naar 
het centrum van de wereldlijke macht, maar 
naar het “uitschot” zoals herders werden 
beschouwd; mensen met een “verleden” en 

daarom met weinig toekomst. Nu 
kwam er vertrouwen in hen, een 
leven met hoop. Jezus in doeken 
gewikkeld in de kribbe liggend. Wij 
weten van Pasen, dat Hij later ook 
in doeken gewikkeld in het graf 
komt te liggen. Zo kan het leven 

zijn.  
Het kerstverhaal roept op tot herbergzaamheid. 
Bed, bad en brood. Je kunt een engel zijn voor 
een ander of iemand kan een 
engel zijn voor jou. De engel 
op de voorzijde van de liturgie 
is gekleed in wit en zwart 
(vreugde en verdriet). De 
engel kijkt naar het licht. Het is 
Gods liefde die onze ziel 

vleugels geeft. 
Amen.  
Na een stilte 
speelt een 
kwintet van de 
brassband 
 “Stille nacht”. 
 
Het delen 
Er zijn twee collectes: voor een 
speciaal doel en voor de kerk. 
Tjitte Talsma licht het speciale doel 
nader toe: het is voor het tehuis 
Jemima nabij Bethlehem, waar 
gehandicapte kinderen 
worden opgevangen.   
De gebeden in de kerstnacht 
zijn uit “Wylde goes”. Na het 
solo gezongen “God fan 
Leafde, sjoch ús stean” (met 
pianobege-
leiding) kan 
een ieder die 
dat wil een 
kaarsje 
aansteken in 
het midden 
van de kerk, 
uit 
dankbaarheid, 
als gebed, 
voor een 
dierbare. 
Intussen wordt 
door de 
zanggroep 

gezongen “Als alles 
duister is”, in het 
Nederlands en in 
het Fries.   

 



 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

24 december 2014 

3 

Het slotlied 
“Ere zij 
God” wordt 
staande 
gezongen, 
waarbij 
maar liefst 
vijf blazers 

bij het orgel 
staan.   
De zending 
en zegen 
wordt 
besloten 
met het 
gezongen 
Amen.  
 

 
Bij de uitgang wordt traditioneel een herinnering 
uitgereikt voor in de kerstboom; deze keer een 
prachtig engeltje met rode of groene vleugels.  
Op straat bij de kerststal met Jozef, Maria en 
het kindje Jezus (Lusanne van der Veen) en 
levende have is er gelegenheid na te praten 
onder het genot van een glaasje glühwein of 

een beker warme chocolademelk en met 
kerstbrood. Intussen klinkt vanuit de kerktoren 
blaasmuziek: wat een sfeer, het is feest! 
 
 
 
 
 
Medewerkers aan de dienst 
Commissie kerstnachtdienst 
Leden van de Brassband Wirdum 
De muziekgroep 
Orgel:  Albert Minnema, 
  Jaco Veldsema 
Zang:  Alida Veenstra, Beau Velstra,  
  Lisa Veenstra,  
  Linda Jongbloed 
  Wiebrig de Boer Romkema 
Lezing:  Iepie Lindeboom 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer Romkema 
Koster:  Janny Veenstra 
Kindje Jezus: Lusanne van der Veen 
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