
Kerst in Jorwert 

Met Hart en Ziel Kerstviering  

 

 

 

 
 

(Het kerstfeest van Wybrandus) 

 

 

Nijkleaster, Jorwert met de gemeente Westerwert  

25 december 2020, 16.00 uur KRO-NCRV, NPO 2 

 

Voorganger: ds. Hinne Wagenaar 

Zang : dubbelkwartet o.l.v. Wiebe Kaspers 

Piano:  Wiebe Kaspers 

Cello:  Andrea Meijer 

Lezingen: Adrie Kaspers en Tryntsje van der Veer 



 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 

laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 

open mij voor uw liefde, o Heer. 

 

Jezus, Jo binn’ it ljocht yn myn libben,  

lit nea net ta dat it tsjuster ta my sprekt.  

Jezus, Jo binn’ it ljocht yn myn libben,  

skyn yn my troch jo leafde, o Hear. 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

We zijn hier in Jorwert in deze oude kerk bij elkaar 

gekropen, zoekend om licht en warmte. Op afstand 

van elkaar, maar verbonden. Zo voelen we ons 

vandaag verbonden met kerken, plaatsen en 

gemeenschappen overal op aarde. Daarom steken we 

hier kaarsen van verbinding aan: op afstand maar 

verbonden. Misschien kunt u dat thuis ook doen 

(mochten er kaarsen zijn die nog niet branden). 



Gezongen opening:  Gegroet jij, jij 

 

 

 
          (Zangen van zoeken en zien, 96) 

 

Gesproken opening,  

overgaand in het gedicht van Hans Andreus  

 

‘Geen kerstcantate’ 

 

Niet alleen in het holst 

van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 

heeft het licht het koud. 

 

Het vraagt om geen 

engelenstemmen, 

het hongert naar 

een beetje gerechtigheid 

aan deze kant van de tijd. 

 

En dromen doet het ook niet van 

eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 

 

aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord, 

het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 



Lied: Er is een roos ontloken  

 

1.  

Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 

in 't midden van de nacht. 

 

2.  

Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 

is door een maagd ontvangen 

uit Gods verborgen raad. 

Maria was bereid, 

toen Gabriël haar groette 

in 't midden van de tijd. 

 

3.  

Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

in 't midden van de dood. 

 
(Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, 473) 

 

Evangelie lezing uit Lucas 2, 1-20 

(Lezing uit de Fryske Bibel) 

 



Lied: Wees welkom  

  

1. Wees van harte welkom pasgeboren kind 

zo kwetsbaar, klein en weerloos, zo teerbemind. 

Wees van harte welkom in een wereld diep verward, 

welkom in dit huis, in ons leven, in ons hart. 

Kom in ons hart. 

 

2. Wees van harte welkom kleine zonnestraal 

zo’n levensgroot geschenk voor ons allemaal. 

Wees van harte welkom als een vaste zekerheid, 

blijk van pure liefde en vrede in de strijd. 

Kom in ons hart. 
(Licht. 100 liedjes voor iedereen, 47) 

 

Verhaal: Het kerstfeest van Wybrandus  

 

Lied: Eer zij God in onze dagen 

 

1. Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in onze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roep 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. 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 
  

(Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, 487) 

 



Meditatie: Sjongen bliuwe / Blijf zingen! 

 

Lied: Gloria in excelsis Deo 

 
Gebeden (met sterren van muziekpapier) 

 

Blijf zingen. Blijf het gloria zingen! Ondanks alles en 

midden in de nacht blijven wij het Gloria zingen. En wij 

bidden, tegen de klippen op, voor iedereen die Gods 

goedheid (en daarmee onze aandacht en inzet) in het 

bijzonder nodig heeft. En voor alle situaties in ons 

leven én in de wereld waar onze zorg naar uitgaat.  

 

Je bent uitgenodigd om een ster in de boom te 

hangen: ‘Ik hang een ster op en blijf het Gloria juist 

zingen ...’ 

 

De gebeden worden afgesloten met het gezongen 

Onze Vader in het Fries. 



 
 

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. 

 
      (Hertslach. Lieten om it út te sjongen, 117) 



Zegen, die overgaat in het lied Ga  

 

 
 (Zangen van zoeken en zien, 13) 
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