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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  

Kerstnachtdienst 
Zondag, 24 december 2017  

 

Doe alsof je thuis bent! 
Onder de warme klanken van een 
eenzame muziekblazer bij de 
kerststal (Meindert Reitsma) 
spoedden de vele bezoekers van 
de kerstnachtdienst zich naar de 
eeuwenoude Sint Martinus-kerk 
om het goede 
nieuws van de 
geboorte van 
Jezus Christus 
te gedenken. 
Het thema van 

deze viering was: “Doe alsof 
je thuis bent!” De viering van 
de kerstnachtdienst wordt elk 
jaar georganiseerd door een 
commissie, die weken bezig 
is met de voorbereiding. 
Deze keer was ook de 
jeugdgroep – leeftijd 12-16 

jaar - gevraagd om mee te denken over de 
invulling. Dat wilden ze best - en zo kon het 

gebeuren 
dat de 
gasten bij 
binnen-
komst 
midden in 
de kerk 
een groot 
bankstel 

zagen staan waarop een groep meiden in 
huispakken zich gerieflijk, benen opgetrokken, 
had geïnstalleerd – ze deden alsof ze thuis 
waren!  
Tegen negenen waren veel stoelen bezet, voor 
de mensen die wat later kwamen was het even 
zoeken naar een stoel. Half tien zat de kerk vol. 

 
Het werd een dienst met veel bekende liederen: 
U zijn wellekome, Hoe zal ik U ontvangen, Do 
Berntsje sa goed, mei eagen sa ljocht, Stille 
Nacht en nog veel meer. Allemaal liederen die 
door iedereen konden worden meegezongen, 
ook zij die minder vaak de dienst bezoeken. 

 

Kerstkaars 
De kerstkaars werd aan het begin 
van de dienst aangestoken door Letizia de Wal.  
 
De verhalen  
De inspiratiewoorden voor deze viering kwamen 
uit twee Bijbelboeken. Da. Wiebrig de Boer-
Romkema las het eerste 
Bijbelgedeelte: Jesaja 9: 1-5 
in de bewerking van: “De 
dag die komt”, van Huub 
Oosterhuis. Het beschrijft 
een visioen over het volk 
Israël dat in duisternis woont 
en door een helder licht 
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wordt beschenen. Het andere verhaal werd 
door Meinert Reitsma in het 
Fries gelezen en ging over de 
geboorte van Jezus (Lucas 2: 
1-20).  En alsof het zo moest 
zijn liet  tijdens dit verhaal de 
baby, Bram, achterin de kapel – 
met fles in de mond op de arm 
van de ouders– luidkeels van 

zich horen. 
 
Meditatie - een verhaal om in thuis te komen 
Het kerstverhaal nodigt ons uit om te reizen 
naar de binnenkamer van ons hart, want het 
gaat over wat fundamenteel is voor het 
mensenbestaan in het licht van de hemel. Wat 
heeft Lucas willen  uitbeelden, wat dreef hem 
daartoe? Een korte gang langs drie panelen. 
 

Het eerste paneel schildert het bevel van keizer 
Augustus: ieder moest naar de plaats waar hij 
of zij vandaan kwam. Zo kon je als 
machthebber controle uitoefenen. Zoals je 
vandaag ook in allerlei computersystemen moet 
zijn ingeschreven, Enige orde is nodig, maar 
het gebeurt nogal eens dat de méns achter de 
getallen wordt vergeten. Dit verhaal wijst erop 
dat het in het verhaal van God en mensen er zó 
niet aan toe mag gaan. Jozef en Maria gingen 
op reis naar Bethlehem notabene: een klein 
dorpje. In een uithoek van het machtige 
Romeinse Rijk. Tegenover Augustus de grote 
Keizer staat dit pasgeboren weerloze kind, de 

Koning van de vrede, door 
hemels licht beschenen. 
Zo keert Lucas alles om, 
het hele kaartenhuis van 
de macht zoals dat in 
stand werd gehouden. En 
wijst op God die ménsen 
ziet en liefheeft, ook en 
vooral de kleinen, die niet 
meetellen.  

 
En dan het middenpaneel: dat zoomt in op 
herders, die in de nacht de wacht hielden bij 
hun kudde. Opeens: een engel omgeven door 
stralende licht van de Heer zodat ze hevig 
schrokken. Altijd onverwacht komt het Licht van 
de hemel in het leven van mensen, je bent erbij 

-  maar je kunt er niet bij.  De herders van toen 
zouden we vandaag losers noemen, ze vielen 
nogal uit de toon en buiten de boot. Te 
onaangepast. Maar de Bijbel 
zingt daar altijd tegen in: De 
laatsten zullen de eersten zijn. 
Vergeet dat niet. En: 
zogenaamde losers worden juist 
zalig gesproken. Blijf mensen als 
mensen zien, elk mens, zie wat 
mensen mensen maakt en 
koester dat, juist als 
menselijkheid wordt bedreigd.   
                        
Op het derde paneel gaan de 
herders het leven van alledag weer in, maar 
veranderd door wat ze meemaakten. Ze waren al 
thuisgekomen, daar midden in de nacht. Ze 
voelden zich gezien en gekend in wat hen 
overkwam.   
 
En wij? Zo hoorden ook wij hier deze kerstavond: 
doe alsof je thuis bent, kind van Kerst, laat je 
vinden, je masker mag af. Waar ben je? Kom 
maar aan het licht. Voel je thuis als geliefd kind 
van God. En net als de herders, gaan we straks 
weer ons gewone leven in. Hoe anders mag de 
ander voor jou zijn? We worden hier uitgenodigd 
om anderen - wie het ook zijn - als medemens te 
begroeten. Dan wordt ook de samenleving een 
huis waar ieder thuis kan zijn. Je hoeft een ander 
niet helemaal te begrijpen om de vreugde van het 
mens zijn te kunnen delen. Sluit je niet af maar 
leef en leef samen. Zoals Jezus ook onder de 
mensen wilde zijn. De wereld is niet mooi, maar 
jij kunt haar een beetje mooier kleuren. Met hoop 
dat leven niet zinloos is, maar geleefd mag 
worden in het licht van de hemel.  
 
Muzikaal 
intermezzo 
Verrassend 
was het 
accordeon-
optreden van 
Fenna Bakker 
en Titus 
Hettinga, die 
tijdens de viering een aantal nummers speelden, 
waaronder The first nowell en Winterwonderland.   
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Voel jij je hier vanavond thuis 
Bij binnenkomst waren briefjes uitgereikt met 

het verzoek, een 
reactie te geven op 
deze vraag: 
‘Waardoor voel jij 
je hier vanavond 
thuis in de kerk?” - 
ook een idee van 
de meiden die zich 
op het bankstel 
hadden genesteld. 
Tijdens de dienst 
werden paar van 
die reacties 
voorgelezen en 
door de jongeren 
in hun 
kerstboompje 
gehangen:   

 
“De kerk is zo 
warm versierd, zo 
voelt de kerk 
vanavond voor 
mij”, “Samen met 

dorpsgenoten kerst 
vieren”, “Ja, omdat er 
leuke muziek is” (in ons 
kerkblad “Op ‘e Hichte” 
van januari wordt een 
totaaloverzicht van de 
reacties opgenomen).   
 
 

                                  Kaarsritueel 
Velen 
maakten 
gebruik 
van de 
gelegen-
heid om 
tijdens 

de 
viering 
een 
lichtje 

aan te steken.   
Collecte voor Omarafoundation 
Gecollecteerd werd voor het Omarafoundation, 
opgericht door onze gemeenteleden Justin en 
Paulien Omara. De stichting wil de 
leefomstandig-
heden van mensen 
in het door 
rebellen-oorlog 
getroffen gebied in 
Noord-Uganda te 
bevorderen.  
 
Afsluiting 
De dienst werd besloten met het zingen van het 
“Ere zijn God”.  

 
Na de gezongen zegen (lied 430 uit het nieuwe 
Liedboek voor kerk en thuis) gaven velen gevolg 
aan de uitnodiging om elkaar goede kerstdagen 
toe te wensen, buiten bij de kerststal – met 
daarin Jozef, Maria en Jezus, omringd door ezel 
en schapen.  



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

24 december 2017-Kerstnachtdienst 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werkten mee  
Voorganger -  da. Wiebrig de Boer-Romkema   
Orgel en piano -  Albert Minnema                    
Commissie kerstnachtdienst 
Jeugd! 
Accordeon - Titus Hettinga en Fenna Bakker. 
Trompet –  Henriet Scheepsma 
Lector –  Meindert Reitsma 
Koster –  Wiebe Brouwer 
Liturgisch bloemschikwerk - Gina Turkstra 
AD 


