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          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Kinderkerkdienst 

25 december 2017. 
 

Kinderkerkdienst  
van de zondagschool “de macht van het 
kleine” 
Op eerste kerstdag in de middag is er altijd een 
kinderkerkdienst, dat georganiseerd wordt door 

de zondagschool. Alle 
kinderen die 
deelnemen aan de 
zondagschool doen 
mee met deze dienst.   
Ook is de kerk 

prachtig versierd met allemaal knutselwerken 
van de kinderen. 
 
Begin 

Om 17.00uur begint de dienst. Als 
eerste wordt het licht door alle 
kinderen naar binnengebracht en 
uitgedeeld. Het wordt licht ik de 
kerk. Ook de grote kaars wordt 
aangestoken met een gedichtje 
verteld door Nynke. Hierna zingen 
we met zijn allen “Komt allen 
tezamen”.  
 

Machtelt en Maaike doen het gebed. 
 
De kaarsen 
Leonora en Lennert 
steken de 4 advent 
kaarsen aan onder 
begeleidende gedichtjes 
Sanne en Joni.   
Nu wachten wij niet langer:  
Het donker is voorbij. 
Laat iedereen het horen: ’t is licht voor jou en mij! 
Zoals profeten zeiden, God blijft ons altijd trouw.  
Laat iedereen het horen, ’t is licht voor mij en jou! 

We zingen gezamenlijk 
Jezus zegt, dat Hij hier 
van ons verwacht.   
 
Hierna komen alle 
kinderen van de 
zondagschool op het 
podium en zingen ze “In 
een stalletje” 
 
 

Musical “Hotel Toekan”.   
Hannes (gespeeld door Evin) woont en 
Bethlehem. Hij maakt 
voerbakken. Als hij hoort 
dat er veel reizigers 
(gespeeld door Lennert, 
Machtelt, Leonora, Maaike, 
Joni en Sanne) naar de 
stad komen vanwege een 
volkstelling, bedenkt hij 
een plan waarmee hij veel 
geld kan verdienen: Hij 
stuurt zijn vrouw en kind uit 
logeren zodat hij hun 
bedden kan verhuren. Nu 
heeft hij een echt hotel! Er is 
alleen een probleem: Bethlehem 
heeft al een herberg. In de herberg 
van zijn buurman 
Herbert(gespeeld door Femke) is 
alles perfect voor elkaar. Geen 
wonder dus dat veel reizigers 
daarnaartoe gaan. Hannes doet 
van alles om mensen in zijn hotel 
te krijgen: Hij koopt lekker eten, kaarsen voor op 
de tafel en zelfs cadeaus voor zijn gasten. Maar 
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dat helpt helemaal niks. Uiteindelijk staat zijn 
huis helemaal vol met spullen, zodat er geen 
mens meer bij kan. Als er aan het eind van de 
dag toch nog twee reizigers (Jozef en Maria, 
gespeeld door Joni en Sanne) komen, laat 
Hannes ze in de schuur slapen. De volgende 
ochtend blijkt dat hij heel bijzonder bezoek 
heeft. 3 Herders (gespeeld door Lennert, 
Machtelt en Leonora) komen hem vertellen dat 
kindje Jezus in zijn schuur is geboren. 

 
Na de prachtige musical wordt er weer een 
oude traditie in ere hersteld.  
Vroeger kreeg iedereen tijdens het 
kinderkerstfeest chocolade melk met een 
koekje, zo ook nu weer. 
Tijdens het uitdelen wordt Klaske bedankt met 
een bos bloemen, omdat ze elke jaar het orgel 
bespeeld tijden deze diensten. 
 
Hierna zingen we “Jezus is de goede herder” 
 
Karla verteld het vrije verhaal: 
Het verhaal gaat over een vies ezeltje, dat 
Maria mag dragen naar Bethlehem omdat ze in 
verwachting is.  
 
Na het vrije verhaal zingen we met elkaar “Stille 
nacht, heilige nacht” 
 
Collecte 
De collecte was voor DARA Europe 
Zie:  http://www.dara-europe.nl/wat-is-dara-
europe.html  
 
 
 

Gebed 
Karla doe t het gebed: 
 Kerstmis 
 Een nacht van het licht en vrede. 
 Dat kan, als we Gods vrede straks mee   
             naar huis nemen.  

Dat kan, als we licht en vrede delen met 
alle mensen die we deze avond en 
morgen tegenkomen. 
Dan worden we zelf: licht en vrede voor 
om ons heen. 

 
 
Afsluiting 
Als afsluiting zingen we het “Ere zij God” 
 
Na de dienst is er voor alle kinderen van de 
zondagschool, een tasje gevuld met een 
sinasappel, een boek en een cadeautje.  
Ook mogen de kinderen hun eigen gemaakte 
knutselwerken meenemen naar huis. 

 

 
Medewerkers: 
Leiding zondagschool,  
Klaske Deinum (orgel) 
en vele anderen 
TBB 
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