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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o. 24-12-2018 

                                    KERSTNACHTDIENST
 

Vele mensen scharrelen in het donker langs de 
trompetten en de kerststal naar de oude St. 

Martinus-
kerk. Deze is 
van binnen 
mooi versierd 
met grote 
flonkerende, 
zilveren 
sterren aan 

draden kris kras door de 
kerk. Achterin staat zoals 
elk jaar weer een enorme 
kerstboom te prijken.   

 

Welkom 
Jannie heet een ieder van 
harte welkom in deze 
kerstnachtdienst: mensen die 
regelmatig komen of 
misschien alleen tijdens deze 

dienst, laat het allemaal 
maar over je heen komen 
en doe mee wanneer je 
wilt. Voorganger is da. 
Wiebrig de Boer-
Romkema. 
 

 
We zingen: ‘Nu zijt wellekome Jesu lieve heer.’ 
 

 
 
Thema: Wees niet bang! 
Paulien licht het toe: 
‘Wees niet bang. God  
zal altijd bij je zijn, 365  
dagen per jaar. Deze  
krachtige boodschap  
vieren wij hier.’  
 
Kerstkaars 
De kerstkaars wordt 
aangestoken en we 
zingen lied 489: 
‘Komt ons in diepe 
nacht ter ore de 
morgenster is 
opgegaan,  
een mensenkind is ons geboren  
God zal ons redden’ is zijn naam.’ 
 
De verhalen 

Dan komen vier 
jonge dames 
gezamenlijk naar 
voren voor het 
‘gebed om licht’ bij 
Jesaja 9: 1-5. 

Daarna volgt lied 433 
‘Kom tot ons, de wereld 
wacht’.  
Zoals altijd wordt in de 
kerstnacht het evangelie 

van Lukas 2: 1-21 
gelezen. Dit keer uit 
de ‘Nije Fryske 
bibeloersetting’.   
Dan volgt een lied 
wat vertaald is door 
Fedde Schurer 

ZZOONN--DDAAGG  BBOOEEKK 
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‘Tûzen ljochte ingels blinke.’ 
De blazers Jeannet en Henriette Scheepsma 
spelen boven in de kerk samen met het 
kerkorgel.  
 
Meditatie ‘Wees niet bang’.  
‘Het gebeurt niet vaak dat mensen, eerlijk en 
direct zeggen dat ze bang zijn. We willen liever 
het beeld ophouden dat we het allemaal wel 
aan kunnen. Alles onder controle hoor! Wees 
niet bang: soms wordt het gezegd als iets wat 
je niet zou mogen voelen: ‘niet bang zijn hoor, 
flink zijn’. Dan leren we dat flinkheid en stoer 
zijn de meeste bonuspunten oplevert en dat 

angst niet aan het licht 
mag komen, terwijl die er 
wel is. Dat is niet de toon 
van het kerstevangelie, 
angst mag aan het licht 
komen.  
Angst ligt aan de ene kant 
van de weegschaal, 

vertrouwen op de andere. Durven we te zeggen 
dat we ook wel eens bang zijn? Dan kan een 
ander het ook herkennen en dichtbij komen. 
Weest niet bang: dat heb je zo nodig om te 
leven, en te geloven. Soms moet iemand dat 
gewoon even tegen je zeggen. Een duwtje in 
de rug tot verlichting geven. Toe maar ga maar, 
op hoop van zegen. Opdat je weer aan het licht 
komt en vertrouwen vindt.  
In de nacht gaat onverwacht het licht van Gods 
ogen over je op. Daarom: met vrede gegroet en 
gezegend met licht! En wees niet bang.’ 
 
Na de stilte zingen we het eeuwenoude lied 
“Stille nacht, heilige nacht.’ Ook de 
trompettisten gaan er weer volop tegen aan. 
 
De gebeden en het licht  

In de kerk is een muur van 
stenen gebouwd. Sommige 
stenen zijn angstwoorden 
op geschreven.  De 
kerkgangers worden 
uitgenodigd in gedachten 
een steen op te pakken en 

na te denken over waar je bang voor bent. Wat 
zou je er zelf opschrijven. Laten we erkennen, 
laat de angst er zijn en engelen horen: Wees 

niet bang. Een ieder 
kan nu naar voren 
komen en een 
kaarsje aansteken 
voor iets waar je je 

zorgen over maakt 
of bang voor bent. 
Heel veel mensen 
gaan naar voren 
en zetten het 

aangestoken kaarsje op 
of in de muur van steen.  
Ondertussen zingen we: 
“Kom as it tsjuster is mei 
fjoer dat ús nacht 
ferljochtet en dat altyd 
bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna volgt een 
muzikaal 
intermezzo van 
een kwartet 
blazers: Jeannet, 
Henriette, Klaas 
en Meindert.   
 
Collecte 
De collecte is voor 
ouderen in Moldavië 
en voor bestrijding 
voor de onkosten 
van de dienst.   
 

 
Gebed en slotlied 
Dan volgt het gebed en het slotlied is 
‘Ere zij God’.  
Griet Talsma de vrouw van Tjitte, de 
man die altijd veel werk verzet voor 
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deze diensten, wordt sterkte gewenst in 
verband met een plotselinge 
ziekenhuisopname. 

 
Iedereen wordt bedankt voor 
het komen naar deze dienst en 
men is hier natuurlijk elke 
zondag welkom.   
 
 
 

Zegen 
Wij ontvangen de Zegen 
en zingen  afwisselend 
met de voorganger lied 
430 ‘Bevelen wij elkaar in 
de hoede van de 
Eeuwige. Met vrede 
gegroet en gezegend met licht! ‘ 
 
Naar de kerststal 
Daarna begeeft een ieder zich naar de kerststal 
met Jozef, Maria en het kindje Jezus. Onder het 
genot van Glühwein, chocomelk en 
kerstbrood wordt er gezellig nagepraat en 
elkaar prettige kerstdagen  gewenst om 
daarna weer in het donker naar huis te 
gaan.   
Maar gezegend met het licht en de 
woorden ‘Wees niet bang!’   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Commissie kerstnachtdienst: Anne de haan, Jannie  

Lindeman, Paulien Meijers, Nieske Span, 
Janny Veenstra, Tjitte Talsma en Gysbert 
Wassenaar 

Jeugd 
Blazers van Brassband Wurdum 
Koster:   Drees Visser 
Liturgisch bloemschikwerk: Lies de Jong 
Liturgieboekje:  Dick Sterrenbrug. 
Tekst: JR.  Foto’s: ROB/MH 


