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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 24 december  2015 
 
Kerstnachtdienst 
Onderweg naar de kerk worden de klanken van 
de trompetten steeds hoorbaarder. Naast de 

kerststal 
tegenover de kerk 
spelen leden van 
de brassband. Dit 
jaar geen extreme 
kou maar zachte 
temperaturen. 
 

Velen mensen uit het dorp e.o., trekken over 
het verlichte pad naar de kerk voor het 
eeuwenoude kerstverhaal. 
 

In de kerk klinkt 
het orgelspel met 
daarboven uit 
trompetgeschal, 
terwijl het ‘Nu zijt 
wellekome’ uit 
volle kracht wordt 
gezongen.  

 
Janny Lindeman heet 
ons namens de 
kerstcommissie welkom.  
Thema van de dienst is 
‘Cadeau voor het leven’.  
Janny steekt de 5e 
adventskaars aan.  

 
 We zingen 433: 1 en 4 
‘Kom tot ons de wereld 
wacht’.  
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema houdt een korte 

inleiding. Ze hoopt dat ‘wurden en liet dy reitsje 
meie en dat it ljocht wurdt yn dy’.  
Aansluitend zingen we lied 477: 3 en 4 
wederom met trompetgeschal. 
 

 
Fokje Leistra leest Matteus 
1 : 18–2 : 12 uit de Bijbel in 
Gewone Taal.  
 
Aansluitend zingen we  lied 
506 ‘We trekken in een 
lange stoet op weg naar 

Betlehem’. De 
coupletten door de 
voorganger en twee 
jonge zangtalenten, 
het refrein door 
allen. 
 
Verrassend is dat 
ondertussen de 

Wijzen uit het Oosten in 
prachtige gewaden 
binnenkomen met Goud  

 
(Gysbert 
Wassenaar), 
Wierook (Tjitte 
Talsma) en 
Mirre (Anne de 
Haan).  
Na afloop 
zingen we lied 

475: 1 en 3.   
 

De verhalen… 
Gysbert Wassenaar vertelt het verhaal  
‘Waar bleef de ster?’ Nadat de wijzen hun 

geschenken aan het kind hadden gegeven daalde de 
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ster en zei tegen de wijzen dat ze een wens mogen 

doen. De eerste wijze zei 

‘Maak ons maar 

schatrijk!’  De tweede 

wenste een heel lang 

leven, maar realiseerde 

zich dat het alleen 

hemzelf voordeel bracht. 

De derde zei ‘Dat licht 

van u, dat zou ik wel 

willen hebben.’ Meteen legde de ster haar licht af. 

Dat veranderde in drie zakken vol zaad. Ze namen 

alle drie een zak, klommen op hun kamelen en 

trokken de wijde wereld in. Overal lieten ze wat 

van dat prachtige lichtzaad vallen. Steeds komt er 

nu iets van dat zaad op. Geen plantje, maar andere 

dingen: iemand lacht een ander zomaar toe of 

iemand besluit om nooit meer te liegen of een 

persoon te helpen die arm ziek of eenzaam is. 

 

Meditatie  
Na prachtig orgelspel van Jaco Veldsema volgt 
de meditatie.  
Vanaf heden is de Friese webwinkel ‘Cadeau voor 

het leven’ online te bezoeken. De weg wordt je 

gewezen op de voorkant van het liturgieboekje. 

 “Cadeau voor het leven”. Geen cadeau dat maar 

éven aanspreekt, maar een cadeau dat een léven 

lang waardevol blijft.  Het is het kerstgeschenk. Als 

we het openen komt ons stralend wit tegemoet, de 

kleur van Gods licht. Jezus zette altijd weer mensen 

in het licht. Vooral mensen die niet gezien werden, 

die niet in zichzelf geloofden, 

die het niet meer zagen zitten. 

Kunnen wij de vreemdelingen in 

onze dagen ook als een 

geschenk verwelkomen, nu zo 

velen uit het oosten komen en 

licht zoeken in hun duisternis? 

Het licht heeft het moeilijk. Er is 

zoveel doodslag en geweld. Er is 

zoveel verdriet en pijn, ook bij 

ons vanavond ongetwijfeld zoals 

we hier zitten.  

En: waar zit onze haat, onze neiging om een ander 

kwaad te doen, over een ander te heersen? Durven 

we daar ook naar te kijken? Zijn wij ook stiekem 

liever, als Herodes, bezig met ons ego ophouden, in 

plaats van onze kwetsbaarheid te tonen? Durven we 

als wijzen te zijn, van wie de harten naar het 

nieuwgeboren kind getrokken werden, Jezus, die 

Gods liefde leefde en mensen liefhad tot het eind? 

 Durven wij te kijken met de wijzen, niet naar de 

sterren van deze wereld, naar mensen die het 

gemaakt hebben, maar naar een  pasgeboren kind 

dat je aankijkt, dat liefde nodig heeft?    

Hebben wij het lef om met goudkorrels te strooien, 

totdat het licht wordt? Wijs te worden in het spoor 

van koningskind Jezus. Kunnen wij ontvangen, dit 

cadeau voor het leven als gouden schat van ons hart?   

Na de stilte volgt 
een muzikaal 
intermezzo door 
een kwartet 
blazers van de 
Brassband: 
Jeannet en Henriet 
Scheepsma, Klaas 
Visser en Meindert Reitsma.   

Dienst van het delen 
Eerste collecte: 
Ruben Kuit 
vertelt dat hij 
met de 
meegekomen 
jongeren uit 
Wirdum een 
school gaat 

bouwen in 
Ethiopië, hier is 
geld voor nodig.  

De tweede 
collecte is voor 
de kerk.  

De gebeden 
Tijdens de 
gebeden 
kan 
iedereen 
een 
kaarsje 
aansteken 
als gebed, 
uit 

dankbaar-heid, voor een 
zieke enz. Ondertussen 
wordt gezongen 

‘Als alles 
duister is’. 
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Heenzending en zegen  
We zingen staande het slotlied ‘Ere zij God’.  

 

Na de zegen 
verlaten we de 
kerk en krijgen we 
nog een 
‘cadeaubon voor 

het leven mee’ die 
verzilverd kan 
worden tegen een 
kopje koffie, 
bezoekje tijdens 
donkere dagen, een 
arm om je schouder 
enz.   

Neiprate 
Vervolgens 
‘neiprate’ op het 
dorpsplein onder 
het genot van 
Gluwein, 
‘poeiermolke’, 
‘krystbôle’ en de 
warmte van 

vuurkorfen. 
Men wenst 
elkaar 
gezegende 
kerstdagen  
en keert 
daarna 
huiswaarts, 

langzaam 
verdwijnend  
in het 
duister van 
de nacht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Wiebrig de Boer Romkema 
Organisten:  Albert Minnema en Jaco Veldsema 
Commissie Kerstnachtdienst: Tjitte Talsma, Jannie 
Lindeman,   Iepie Lindeboom, Gysbert Wassenaar  

en Anne de Haan. 
Leden Brassband Wurdum  
Koster:   Iepie Lindeboom  
JR  
 


