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KERSTNACHTDIENST 2022 

in de Dorpskerk van Wirdum 

op Kerstavond -  24 december om 21.30 uur 

 Hoop en Verlangen 

  

  The Nativity - Gari Melchers  (1860-1932) 

Van de kerstnachtdienstcommissie:  

Jannie Lindeman, Nieske Span, Janny Veenstra, Tjitte Talsma 

Vanuit het Praethuys te gast: Janke Riemersma en Geertje Talsma  

Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 

Organist: Doede Terluin  

 Tenor: Harry de Vries   

 Blazers: Klaas Visser en Henriët Visser-Scheepsma  

Gelegenheidsduo: Haije de Boer en Hâns Romkema  

Commissie liturgisch bloemschikken 

Koster: Drees Visser  

Beamer: Steven Feenstra   
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ORDE VAN DIENST   

Orgelspel  

Zingen: lied 477: 1,2 
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Gelegenheidsduo – Haije en Hâns  

Zingen: lied 476: 1  

 

Licht in de nacht   

Zingen: Als alles duister is  

Tijdens het zingen van dit lied wordt de kerstkaars aangestoken   
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Bemoediging en openingsgebed  

Muzikaal intermezzo: orgel en zang    

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 9: 1-6 – Nieuwe Bijbelvertaling ‘21 

Zingen: lied 473: 1,3  
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Kerstevangelie: Lucas 2: 1-20 – Nieuwe Bijbelvertaling ‘21  

Lezing: Lucas 2: 1 t/m 7a 

Zingen: lied 483: 1 
 

 
 
Lezing: Lucas 2: 7b t/m 11  
 
Zingen: lied 483: 3 
 

 
 



 6 

Lezing: Lucas 2: 12 t/m 14  
 
Sjonge: It  ingeleliet: 1,2,3 - meldij: Once in royal David’s city / Tekst: Margryt Poortstra  

 

Yn ‘e stêd dêr’t kening David noch as hoeder wenne hie,  

waard de Soan fan minsken berne, dy’t it ljocht op ierde wie.  

Ut ‘e himel klonk in liet, fan Gods grutte leafdedied.  

  

Yn in skeamel ûnderkommen seach er ’t earste libbensljocht,  

om ta Hoeder út te groeien, dy’t it swakste hieltyd socht.  

  Yn dit earme keningsbern liet God syn bedoeling sjen.  

  

  Yn ‘e rin fan Jezus libben bliek dat Hy foar minsken stie,  

  Dat Er ûnfersteurber stribbe nei in plak foar elkenien.  

  Hy joech hoop, in wurd fan treast, oan de lytsen noch it  meast.  

 

Lezing: Lucas 2: 15 t/m 20  

 

Sjonge: It  ingeleliet: 4,5 - meldij: Once in royal David’s city / Tekst: Margryt Poortstra  

 

Yn it tsjuster waard de ierde rekke troch in himels ljocht.  

Foar ferdrukten kaam ferlossing,foar fersleinen goed berjocht  

’t Ing’leliet fan lang ferlyn lette_in nije takomst yn.  

  

No sjongt elkenien fan herte oer de de berte fan ‘e Soan.  

Eare_oan God, excelsis Deo, frede_op ierde, hjoed en moarn   

’t Gloria, al ieuwen âld, klinkt noch altyd oer de wrâld.  

 

Een enkel woord ter meditatie 
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Stilte   

Muzikaal intermezzo: blazers    

OM TE DELEN  

Collecte: bestemming: 1. Voedselbank  2. Onkosten 

Gebed in de kerstnacht 

Luisterlied: Zandtovenaar - Onze Vader voor Oekraïne - YouTube 

Lichtjesritueel   

Oh Light | Gungor feat. All Sons & Daughters [OFFICIAL LYRIC VIDEO] - YouTube  

Zending en Zegen 

A: Amen  
 
Slotlied: Ere zij God  

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen, in de mensen een welbehagen, 

in de mensen, een welbehagen, een welbehagen 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Amen, amen  

 
 

Wij wensen u en jou allemaal een Noflike kryst  

en folle Lok en Seine foar yn it nije jier 2023  

 

Wil je reageren op de dienst of heb je misschien een vraag?  

Reacties of vragen zijn van harte welkom bij Wiebrig de Boer-Romkema 

via wiebrigdeboer@cs.com of 06-81477858 

Een luisterend oor voor je verhaal? - van harte welkom bij Wiebrig de Boer-Romkema 

https://www.youtube.com/watch?v=48b_5DsqhoI
https://www.youtube.com/watch?v=ZcZGS8sfEFk
mailto:wiebrigdeboer@cs.com
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via wiebrigdeboer@cs.com of 06-81477858 

Voor meer info en activiteiten van onze dorpskerk zie ook: www.kerkinwirdum.com   

De andere diensten van deze en volgende week in de St. Martinustsjerke:  

zondag 25 december om 9.30 uur: kerstmorgendienst ‘Een tafel vol licht!’ voor en door jong 

en oud m.m.v. de Brassband Wurdum en de kindernevendienstleiding (ds Wiebrig de Boer-

Romkema) 

zaterdag 31 december: 19.30 – viering op oudejaarsavond op de drempel van het nieuwe 

jaar. Thema: ‘Dankbaarheid’ m.m.v. commissie oudejaarsavonddienst (Gerrie Dijkstra, 

Femke Kooistra, Koosje van der Werff en ds Wiebrig de Boer-Romkema), organist Klaske 

Deinum en Elske Roorda-Posthuma, klarinet 

zondag 1 januari: 10.00: ochtendgebed op nieuwjaarsdag en nieuwjaarswensen bij de koffie  

(ds Wiebrig de  Boer-Romkema) 

mailto:wiebrigdeboer@cs.com
http://www.kerkinwirdum.com/

