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Kerstviering 
 

 
op zondag 25 december 2022 om 10.00 uur 

in de St Martinuskerk in Wirdum 
 
 
 

Een tafel vol licht ! 

 
 

 
 

 

 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 

Ouderling: Gijsbert Wassenaar 
Vanuit de diakonie: Nieske Span 

Muziek: Brassband Wurdum 
m.m.v. de Commissie Liturgisch Bloemschikken 

Vanuit de kindernevendienstleiding: Hannah Reitsma en Linda Jongbloed  
Koster: Gerrit de Vries 

Beamer:  Hendrik Hiemstra 
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Voor de dienst speelt de Brassband  
 
Welkom en mededelingen  
 
OM TE BEGINNEN 
 
Beginlied: lied 477: 1,4 
 

 
 

 
 
Bemoediging - Lied 509 gesproken 
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V: Kindje van vrede, dat op ons wacht 

Allen:  JIJ BENT GEKOMEN ALS DAUW IN DE NACHT 

V:  Parel van liefde, kwetsbare held, 

A: JIJ BENT GEKOMEN ALS DAUW OP HET VELD  

V: Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind, 

A:  JIJ LAAT JE VINDEN DOOR WIE JE BEMINT.  

V: Kindje van vrede, leer ons te zijn 

A: VINDPLAATS VAN LIEFDE IN DEZE WOESTIJN.   

Zingen: lied 477: 5  

 

Licht!   
 
Zingen: Kaarsenlied  
 
Melodie: Nu daagt het in het Oosten – lied 444 Liedboek  
 
De eerste kaars mag branden,                                                                                                                                                 
wij zien een beetje licht                                                                                                                                                   
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dat ook voor ons gaat schijnen                                                                                                                                         
is dat geen mooi gezicht? 
 
Twee kaarsen mogen branden.                                                                                                                        
Hun licht schijnt warm en zacht                                                                                                                               
voor mensen in het donker,                                                                                                                                  
als lichtpunt in de nacht. 
 
Drie kaarsen mogen branden,                                                                                                                                                                                       
zij vertellen het bericht                                                                                                                                                                     
het donker gaat verdwijnen!                                                                                                                                               
Het wordt al steeds meer licht. 
 
Vier kaarsen mogen branden.                                                                                                                              
Zij geven ons weer moed.                                                                                                                                            
Nog maar heel even wachten,                                                                                                                                                      
dan wordt het licht en goed. 
 
De kaars voor Kerst, die mag nu aan.                                                                                                                     
Laat ieder zien en horen:                                                                                                                                                             
een grote ster is opgegaan,                                                                                                                           
de Koning is geboren! 

 
Kerstverhaal: Lichtjes in je ogen – Open Deur 2020 - Iris Boter  
 
Verteld door Linda Jongbloed  
 

 
 
Zingen: lied 483: 1,2,3 met een tekst van 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 
dat de wereld verwonderen zal. 
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Levend woord in de nacht. 
Levend woord in de nacht.  

 
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.  

 

Aan tafel! – deel 1 
  

Zingen: ‘ Er is een kindeke geboren op aard’ 
 
Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
 
Aan tafel! – deel 2 
 
Zingen: lied 481: 1 
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Aan tafel! – deel 3 
 
Zingen: lied 486: 1,2,4 – staande gezongen 
 
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!   

 
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, 
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 kear dy om, kear dy om, lit de beltrom hearre: hjoed is Kristus berne!   
 
De kinderen gaan aan tafel in de kapel   

 

Lezing:  Jesaja 52: 7-10 (Bijbel in Gewone Taal)   
 
Luisterlied: Wij trekken in een lange stoet  
 
Meezingen kan!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=PxIz3b4s0Bc 

 

Wij trekken in een lange stoet - Nederland Zingt 
Nigel Brown en Lotte van Bolhuis zingen samen 

met The Choir Company het bekende kerstlied 'Wij 

trekken in een lange stoet'. Zing je mee? ⇩Bekijk 

hier meer info en de liedtekst!⇩ Locatie: Sint 

Joriskerk Amersfoort Datum: 6 december 2021 

Website: http://nederlandzingt.nl Word Vriend: 

http://goo.gl/TmGp7a Subscribe: 

https://goo.gl/c9bFuA ... 

www.youtube.com 

 
Lezing: vrij naar Johannes 1: 1-14: Geen vals licht – Marinus van den Berg  
 
Zingen: lied 487: 1,2,3   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxIz3b4s0Bc
https://www.youtube.com/watch?v=PxIz3b4s0Bc
https://www.youtube.com/watch?v=PxIz3b4s0Bc
http://nederlandzingt.nl/
http://goo.gl/TmGp7a
https://goo.gl/c9bFuA
http://www.youtube.com/
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Enkele woorden ter overweging   
 
Muziek – Brassband   
  
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen  
 
Om te ontvangen  
 
Collecte, 1: KIA: kinderen in de knel 2. Onderhoud gebouwen 
 
Gebeden – God wij laten lichtjes branden: 
 
V: God, wij laten lichtjes branden                                                                                                                        

voor alle grote en kleine mensen;                                                                                                                                                                                                
dat zij van kerst een feest van licht en vrede                                                                                                            
mogen maken voor elkaar. 

 
Allen:  God, help ons een lichtje te zijn voor elkaar. 
 
V: God, wij laten lichtjes branden                                                                                                                              

voor mensen die zich eenzaam en alleen voelen;                                                                                                                       
dat zij mensen mogen ontmoeten                                                                                                                                       
die lief voor hen zijn en hen helpen. 

 
Allen:  God, help ons een lichtje te zijn voor elkaar. 
 
V:  God, wij laten lichtjes branden                                                                                                                                                    

voor mensen, groot en klein,                                                                                                                                                                   
die verdriet hebben, die pijn lijden;                                                                                                                                          
dat zij mensen mogen ontmoeten                                                                                                                                
die bij hen willen blijven en zo de pijn wat verlichten. 

 
Allen:   God, help ons een lichtje te zijn voor elkaar. 
 
V: God, wij laten lichtjes branden                                                                                                                                                 

voor mensen groot en klein,                                                                                                                                                                                              
die op de vlucht zijn.                                                                                                                                                                                                                              
geen huis meer hebben om in te wonen                                                                                                                                                                         
en geen bed om in te slapen;                                                                                                                                                         
dat zij mensen mogen ontmoeten                                                                                                                                                                      
met een warm hart bij wie ze welkom zijn                                                                                                                                             
en bij wie ze een nieuw thuis vinden.                                                                    

 
Allen:  God, help ons een lichtje te zijn voor elkaar.  
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V: God, wij laten lichtjes branden                                                                                                                                                                                              
voor deze wereld, voor onze dorpen, voor onze eigen gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
voor hen die ziek zijn,                                                                                                                                                                                                        
dat zij onze aandacht krijgen;                                                                                                                                                                                                                                                    
en voor hen die gestorven zijn. 

 
Allen:  God, help ons een lichtje te zijn voor elkaar. 
 
V: God van Licht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

luister naar ons bidden en zingen                                                                                                                                                                                                                                                   
breng ons samen in Uw naam                                                                                                                                                                     
en ontferm U over al Uw mensen.      

  
Stil gebed  
   
Zingen: ‘God fan fier en hein ús heit’ 
 

1. God fan fier en hein ús Heit  
Dat wy hilligje Jo namme 
ûnder ús sa faak ûntwijd 
troch Jo eigen bern beskamme.  

 
2. Bûch de folken nei jo wet,  

lit jo ryk op ierde komme.  
Byn jo wil ús op it hert  
en wy sykhelje ferromme.  

 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea  

en ferjou wat wy misdiene,  
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ús stiene.  
 

4. Lit oer ús gjin neare nacht,  
lied ús net yn blyn begearen.  
Binne wy yn duvels macht,  
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.  

 
5. God fan fier en hein ús Heit,  

wûnder heimnis is jo namme,  
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden. Amen  
 

 
Slotlied: Ere zij God  
 

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

 
Zending en Zegen  
  
Allen driemaal gezongen : AMEN 
 
Na de dienst spelen de blazers  


