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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Kinderkerstdienst zondagsschool 

De Macht van het Kleine 
25 december 2014 om 17.00 uur 

Vol verwachting 
De sfeervolle Sint Martinuskerk begint 
langzamerhand vol te lopen. De kinderen van 

de 

zondagsschool zoeken hun plek op, ouders 
broertjes en zusjes, pakes en beppes, oma’s en 
opa’s, andere familieleden en gemeenteleden   
schuiven in de banken en praten even bij met 
de buren. Langzaam wordt het stil. 
Dan klinken de woorden.  
 
Een kindje wordt geboren in het midden van de 
nacht.  
Het is het licht op aarde, waar men zo lang op 
heeft gewacht. 
Een  nieuw verbond van God de Heer zal onze 
toekomst zijn. 
Steeds weer zal hij voor jo0u de herder zijn. 
Steeds weer zal hij het licht in het donker zijn. 

 
De kinderen 
komen binnen 
met kaarsjes 
die ze aan de 
mensen in de 
banken 
doorgeven, 
zodat beide 
zijkanten van 
de 

kerk gezellig verlicht worden.   
Na het 
welkom door 
de leiding, 
waarbij we 
met elkaar 
de prachtig 
versierde 
kerk en de 
schitterende 
feestkleding 
van de kinderen bewonderen, komen de 
allerkleinsten naar voren voor het kaarsenlied. 
Keurig op toon worden de gedichtjes (uit het 
hoofd!) duidelijk in de microfoon opgezegd. 
 
Na het zingen van een van de bekende 
kerstliederen luisteren we naar de kinderen van 
de middelste groep die ook om de beurt en uit 
het hoofd hun gedichtje opzeggen.  
Terwijl ze dit 
doen klinkt 
er zacht 
gitaarmuziek 
op de 
achtergrond, 
gespeeld 
door Beau 
en Jelle. 
Ook het “Go, 
Tell It On 
The Mountain” wordt gezongen onder 
begeleiding van Beau en Jelle met hun gitaar.   
 
Dan volgt de Musical. De kinderen van groep 6, 7 
en 8 hebben heel hard geoefend en ook dit jaar 
is het een mooi geheel geworden. Iedereen zit 
helemaal in zijn of haar rol en nadat Herodes 
(Jan Roelof) zijn lied heeft gezongen klinkt er 
zelfs applaus tijdens de musical! Trots spelen de 
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kinderen verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Het lied “Sterren in de Nacht” wordt door alle 
kinderen van de zondagsschool gezongen. Ook 
nu helpen Beau en Jelle ons door hun mooie 
gitaar begeleiding, 
 
Na een spannend verhaal sluiten we af met de 
collecte die maar liefst € 123,- opgeleverd heeft, 
de mededelingen en het “Ere zij God”. 
 
We kijken met zijn allen tevreden terug op een 
zeer geslaagd kerstfeest voor en met onze 
kinderen. 
  
Carla Hingst. 
 
 


