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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Kerstavond 24 december 2016 

 
Om te beginnen 

Naast de kerststal 
spelen leden van de 
brassband kerstmuziek 
te verwelkoming. Langs 
het toegangspad naar 
de kerk branden fakkels 
en in de kerk staat een 

opgetuigde 
kerstboom 
en in de 
kerkruimte 
staan veel 
kaarslichtjes. 
Het is feest!  
Na 
orgelmuziek 

zingen we “Stille nacht” (lied 483: 1,2,3). 
Daarna heet Janny 
Lindeman iedereen 
welkom; dat het licht 
geboren mag worden in 
onze harten. Zij steekt 
de kerstkaars aan en 
leest het gedicht “Vrede” 

van Marja van ’t 
Wel voor.  

We zingen lied 433: 1,4 
“Kom tot ons, de wereld 

wacht”. 
Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema 
gaat voor in 
bemoediging en 
gebed, afgesloten  

 
met het Taizé-lied “Als alles duister is”, dit 
eenmaal in het Nederlands en eenmaal in het 
Fries met gitaarbegeleiding.   
 

De verhalen 
Het projectkoor zingt “Yn dit hûs mei hannen 
boud” (uit “De 
wrâld ús 
went”) vers 
1,2,3 en de 
gemeente 
zingt vers 4. 
Ds. de Boer-
Romkema 
leest Jesaja 
9: 1-7, de profetie over licht in de duisternis. 
Lied 473: 1,3 “Er is een roos ontloken”. 
Janny Veenstra leest Lucas 2: 1-14 over de 
geboorte van Jezus. Aansluitend zingen we 
“Tûzen ljochte ingels blinke”  1,4 uit “Blide 
Stimmen”. De schriftlezing wordt vervolgd met 
Lucas 2: 15-20. 
Wij zingen lied 477: 2,4 “God rôp, en de 
hoeders”. 
 
Home is where the heart is. 

We zijn getuigen 
van de 
ontmoeting van 
Fokke (Jan 

Bergsma), 
weduwnaar van 80 
jaar, en zijn 
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buurjongen 
Jordi (Meindert 
Reitsma), 
scholier. Zij 
kennen elkaar 
maar 
oppervlakkig 
en irriteren 
elkaar. Maar 

door allerlei soms schrijnende 
en soms komische 
omstandigheden is er deze 
avond een ontmoeting waarbij 

zij elkaar 
beter leren 
kennen en 
te 
waarderen!  
Met gitaarbegeleiding zingt het koor “Midden in 
de winternacht”, “The first nowell” en “Away in a 
manger”.  
 
Meditatie 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema: “Thuis is waar 
je hart is” klinkt als een tegeltjestekst. Nadruk 
op thuis-zijn in deze dagen. Zoeken naar een 
adres waar je gekend wordt. Kerst kan ook 

pijnlijk zijn. Jesaja spreekt al 
over het licht dat naar ons 
toekomt. In Lucas worden deze 
woorden tot leven gewekt. Het 
licht viel op Jezus. Ook de 
herders zijn kinderen van het 
licht; er veranderde iets in hun 

hart. Mag het licht ook ons aanraken en deuren 
van harten openzetten. Amen. 

 
Na korte stilte volgt 
orgelspel. 
Janny Lindeman leest het 
gedicht “Eén ster” van 
Jacqueline Roelfs-van der 
Linden.   

 

Het delen 
Er zijn twee collectes: voor de diakonie met een 
speciaal doel en voor de bestrijding van de 
onkosten van de dienst. 

De eerste collecte is bestemd voor het project 
Brazos Abiertos in Peru, waar Willem en Erna 
Vedder-Turkstra werkzaam zijn. Simon Turkstra, 
als vader van Erna, licht e.e.a. toe. Een school 
waar jonge kinderen leskrijgen moet verplaatst 
en ingericht worden.  
 
Na gebed is er voor 
ieder die het wil 
gelegenheid een 
kaarsje aan te 
steken, voor de 
wereld, voor een ander, voor jezelf. 
Ondertussen klinkt “Mag ik dan bij jou” op gitaar.  
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is 
“Ere zij God”. 
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Met pianobege-
leiding zingt de 
voorganger het 
zegenlied 430 
“Bevelen wij 
elkaar in de 
hoede van de 
Eeuwige” en 
allen zingen de 

regel “Met vrede gegroet en gezegend met 
licht!” 
 

De stal 
Als wij de kerk uitgaan wacht ons op het plein 
bij de kerststal de traditionele glühwein, warme 
chocolademelk en kerstbrood. Hier ontmoeten 
we elkaar weer. In de kerststal staan Jozef en 
Maria met het prachtige kerstkind bij de ezel en 
de schapen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Aan deze dienst werkten mee: 
     commissie kerstnachtdienst 
    leden van de Brassband Wirdum 
    zangers o.l.v. Klaske Deinum 
voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
orgel:  Albert Minnema 
koster:  Drees Visser 
sketch:  Jan Bergsma, Meindert Reitsma 
kindje Jezus: Jasmin Omara 
SIW  

 


