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                       Wirdum Fr 

Donderdag 20 december 2018 

 

 
Begin…  
En er ging een bevel uit van Keizer Augustus dat 
iedereen zich in moest schrijven in de plaats waar 
hij was geboren… 
In Wirdum verzamelden zich de mensen in de 
Fikarij en gingen in groepen op stap op zoek naar 
het Kind…  
 
De tocht ging eerst naar de eeuwenoude Sint 
Martinuskerk.  

 

Keizer Augustus 
 
In de hal van de kerk werden 
wij ontvangen met muziek. 
Daarna werden wij ontvangen 
door de keizer Augustus.  
Hij vertelde over een 
Koningskind dat was geboren. 
Het was een barse man maar.. 
hij vroeg wel of wij terug wilden 

komen als 
wij dat kind 
vonden… 
ook hij wilde 
het dan eer 
bewijzen.  

 
 

 
Inschrijven 
Bij de Golle werd ons verteld wat te doen 
op de reis en wij moesten ons 
inschrijven….  

 
 
 
 
 
 

 
 

De Engel 
We gaan verder door de nacht en 
dan staat er de Engel. Die brengt 
prachtig nieuws. Als dat vertelt is 

begint koor te zingen… en wij zingen mee 

  
De herders 
Bij de scholen vinden wij de herders kunnen de kinderen 

wa eten maar 
dat moet je bij 
het vuur wel zelf 
warm laten 
worden. 
Natuurlijk zijn 
hier ook de 
schapen.  

 
Drie Koningen 
 
Drie Koningen wijzen ons de 
weg.. volg de lichtjes. 
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Warm worden 

Er is tijd om je op te warmen 
en er is tijd om een cadeautje 
maken voor het Kind.   

 

 
 
 
De herberg 

Wij komen bij de plaatselijk 
herberg van Duhoux. Maar 
daar is helemaal geen plaats 
meer. Ze vertellen dat ze 
deze morgen zelfs een 
zwangere vrouw weg 

moesten 
sturen… Wel 
mogen we 
binnen 
opwarmen en 
wat eten. En er 
is muziek…  
 

De stal 
Als we wat warmer zijn lopen 
door de straten.  
 

 
 
 
 
 
En daar in een steeg 
zien wij de ster, de stal 
en Jozef Maria en 
Jezus.  
 

 
 

 
En bij deze familie, de  
ezels en heel veel  
bezoekers kunnen wij  
genieten van het  
samenzijn met warme 
chocolademelk of  
glühwein en kerstbrood…  
 
 
 
 
 
 
 

 


