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Kerstviering 
 
 

op zaterdag 25 december 2021 om 9.30 uur 
in de St Martinuskerk in Wirdum 

 
 

Het Goede Nieuws! 
 

 
 

 
 
 

Volle maan – te zien door een natuurlijke rotsboog in Arches Nationaal Park in Utah- 
 foto: Zach Cooley 

 
 

Voorganger: Ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling: Elizabeth Mozes  

Diaken: Folkert Jongbloed 
Koster: Haije de Boer 

Beamer:  Steven Feenstra 

 
Muziek: Combo van de Brassband Wurdum 

Bloemschikking: Commissie Liturgisch Bloemschikken 
Kindernevendienstleiding: Hannah Reitsma en Linda Jongbloed 

Diakonie en Zendings- en Missionaire Commissie  
 
 



 2 

Voor de dienst spelen de blazers 
 
Welkom en mededelingen  
 
OM TE BEGINNEN 
 
Iepeningsliet: liet 24: 1,3 – út: Blide stimmen - meldy: God rest you merry gentlemen  
 
1. Ferbliidzje jim yn God de Heit, want Hy hat oan ús tocht.  
  Fannacht hat d’ingel Gabriël it blide boadskip brocht.  
 Wy taasten yn it tsjuster om, God sette ús yn ‘t ljocht. 
 O sjong fan syn leafde en trou, leafde en trou.  
 O sjong fan syn leafde en trou.  
 
3. Gean mei ús nei de Heilân ta en sis it fier en hein: 
 Gods leafde is yn Betlehim yn minskehannen lein. 
 wy nimme hjoed dy wurden oer, o goedens sûnder ein. 
 O sjong fan syn leafde en trou, leafde en trou.  
 O sjong fan syn leafde en trou.  
 
Bemoediging en groet:  

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V:  Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig 
 
A: KONING VAN DE VREDE 

V: Liefde is het licht waarmee U ons vandaag raakt,  

Liefde, een Woord met vleugels van alzo hoge, een Mens met erbarmen, ons zo nabij  

A: LIEFDE, ALS GOED NIEUWS  

v: Als een beter vaderland, als onderdak voor mensen,  

 nergens beter te lezen, meer verstaanbaar gemaakt  

dan in Jezus, de geboren herderkoning. 

A; DAT HIJ VOOR ONS EN MET ONS ZAL LEVEN   

IN EEUWIGHEID. AMEN    



 3 

De kerstkaars   
 
Licht – uit Zinboekje Kerst – Greet Brokerhof - Van der Waa 
 
Lied bij het licht: lied 477: 3, 4 
 

3. Het licht van de Vader, Licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees: 
Goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning.  

 
4.   O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
      neem onze liefde in genade aan!  
      U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
      Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
      komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Geef Licht, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
  
PPP Kerk in Actie: Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland  
 
https://www.protestantsekerk.nl/download25610/Powerpoint%20Opvang%20voor%20gest
rande%20vluchtelingen%20Griekenland%20(1).pptx 
 
Luisterlied: Lied van Hagar - Open de poort – Stef Bos  
 
Opgenomen in ‘In een ander licht’, adventskalender 2021 = Petrus  
  
Lied Van Hagar 2019 - Bing video 
 
Bij de liturgische bloemschikking: ‘In een ander licht’ 
 
Gedicht bij de bloemen: Licht tegen donker – Karel Eykman 
 
Zingen: Stille nacht, heilige nacht: 1,2 – tekst Erik Idema  
 
1. Stille nacht, heilige nacht. 

Hoor, een stem fluistert zacht. 
Het begint met een hemelse groet: 
‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed. 
Woord van God als begin. 
Woord van God als begin. 

 
2. Stille nacht, heilige nacht 

heeft opnieuw hoop gebracht:  
Het wordt licht door een kind in een stal 

https://www.bing.com/videos/search?q=het+lied+van+Hagar+Stef+Bos&&view=detail&mid=04492B3E26D7AFE9A02104492B3E26D7AFE9A021&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dhet%2520lied%2520van%2520Hagar%2520Stef%2520Bos%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dhet%2520lied%2520van%2520hagar%2520stef%2520bos%26sc%3D0-27%26sk%3D%26cvid%3D484B8C0FDDD54E93825CE47F5FA147D0
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dat de wereld verwonderen zal. 
Levend woord in de nacht. 
Levend woord in de nacht.  

 
DE VERHALEN   
 
Gebed ‘Tussen de regels’ – uit ‘In een ander licht’ – adventskalender 2021  
 
Het goede nieuws! 
 
Zingen: Stille nacht, heilige nacht: 1,2 – tekst Erik Idema  
 
3. Stille nacht, heilige nacht. 

Zing een lied, onverwacht. 
Breng in donkere nacht het bericht:  
Ook voor jou is er leven en licht.  
Licht als in het begin 
Licht als in het begin.  

   
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52,7-10 – navertelling  

Verteld door: Hannah Reitsma 

Eerste deel van de lezing 

Luisterlied: Joy to the world - Gospelkoor Alemet - Bing video 

Zing vooral mee!  

Joy to the World, the Lord is come! 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare Him room, 
And Heaven and nature sing, 
And Heaven and nature sing, 
And Heaven, and Heaven, and nature sing. 
 
Joy to the World, the Savior reigns! 
Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy, 
Repeat the sounding joy, 
Repeat, repeat, the sounding joy. 
 
He rules the world with truth and grace, 
And makes the nations prove 
The glories of His righteousness, 
And wonders of His love, 

https://www.bing.com/videos/search?q=Joy+to+the+world&&view=detail&mid=77DA32017810C3B1D22677DA32017810C3B1D226&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DJoy%2Bto%2Bthe%2Bworld%26FORM%3DHDRSC3
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And wonders of His love, 
And wonders, wonders, of His love. 
 
Joy to the World, the Lord is come! 

Slot van de lezing  

Kerstevangelie: Lucas 2: 1-20 uit: de Samenleesbijbel 
 
Verteld door Linda Jongbloed  
  
Bij het verhaal zijn afbeeldingen te zien van Marijke ten Cate – uit Prentenbijbel  
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Zingen: lied 486: 1,2,4  
 

De kinderen spelen mee op muziekinstrumentjes  
 
1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.  

Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren! 

 
2. Wat in frede wie ’t no al, wylde bisten boarten  
 mei de skiepkes yn ‘e stâl, bûnte, wite en swarte.   
 Alle fûgels sjonge bliid, hoeders, spylje, ’t wurdt no tiid!     

 Jou de snaren toan, blaas de fluiten oan,       
 lit de bel, lit de trom, lit de beltrom hearre: hjoed is Kristus berne!   
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4. Sjoch, dêr stiet de hege stjer strieljend as de sinne,     
 en de dei is samar dêr dat wy sjonge kinne 
 yn ‘e blide nije moarn; hoeders, blaas jim fluiten oan, 
 lit de bel, bim-bam, lit de trom, rom-rom, 
 kear dy om, kear dy om, lit de beltrom hearre: hjoed is Kristus berne!   
 
Kindernevendienst  
 
Korte preek   
 
Stilte 
 
Muziek van de blazers  
  
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en toelichting collecte  
 
Goed nieuws van de kinderen  
 
Gebeden – Licht en vrede – litanie - Uit: De verhalen, een kerstoratorium,  
 
Tekst: Michaël Steehouder 
Muziek: Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen     
 
V:  Voor herders op wacht tegen wolven en leeuwen: 
 
A:    GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V:  Voor wakers bij zieken met water en woorden:  
 
A:    GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: voor wie wakker liggen van zorgen voor morgen:  
 
A:    GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor wakers op straat tegen dronken vandalen:   
 
A:    GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor wie zorgen voor elkaar van dag tot dag  
 
A:    GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor kinderen die zijn geboren om te leven: 
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A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor kinderen die al gedoemd zijn te sterven 
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor jongeren die vol vertrouwen hun weg aan:  
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor de geliefden die elkaar vinden:  
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor de geliefden die elkaar trouw zijn:  
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor de geliefden die elkaar verliezen:  
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor landen waar vrede nog ver is 
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
V: Voor ieder hart dat zoekt naar rust:  
 
A:   GOED NIEUWS VAN LICHT EN VREDE   
 
Stil gebed  
 
Ús Heit  

 
Slotlied:  lied 487: 1,2  
 
1.   Eer zij God in onze dagen,  
      eer zij God in deze tijd.  
      Mensen van het welbehagen,  
      roept op aarde vrede uit.  
      Gloria in excelsis Deo,  
      Gloria in excelsis Deo.  
  
2. Eer zij God die onze Vader  
      en die onze Koning is.  
      Eer zij God die op de aarde  
      naar ons toe gekomen is.  
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      Gloria in excelsis Deo,   
 gloria in excelsis Deo.  
 
Zending en Zegen  
 
Als ik een engel was – Bette Westera  
 
Na de zegen: allen driemaal gezongen: AMEN 
 
Na de dienst spelen de blazers  
 


