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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
KERSTFEEST 

Zondag 25 december 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 

Intochtlied “midden in 
de winternacht” 
(sjongend op wei 31) 

 
Na de bemoediging en 
het drempelgebed 
zingen we het 
projectlied 

‘Langverwacht en onverwacht’.  
1.“Wie de zoon van God verwacht  
als een wachter in de nacht 
Hij blijft waakzaam ieder uur, 
nooit meer dooft zijn heilig vuur.  
 
5. Langverwacht en onverwacht: 
stralend licht doorbreekt de nacht. 
Kind, geboren in een stal 
die de wereld redden zal”. 
 

 Dienst van de 
schriften 
1e lezing:  Jesaja 11: 1-10 
2e lezing:  Matteus 1: 18-25 

 
De kinderen 
gaan met 
Geartsje van der Meer en Sietske 
Visser naar de Kindernevendienst 
in de Fikary. Er zijn 12 kinderen 
aanwezig. We vertellen het 

volgende verhaal: 
 
In het bos staan drie bomen dicht bij elkaar. Ze 
vertellen elkaar verhalen en praten over de 
wensen die ze hebben. De eerst boom zegt dat 
hij – als hij gekapt wordt – graag een schatkist 
wil worden. De tweede boom wil later graag 
een mooie boot worden en de derde boom zegt  

 
dat hij niet gekapt wil worden. Hij wil doorgroeien 
tot aan de hemel. Op de dag komen de 
houthakkers naar het bos. De eerste en tweede 
boom 
verheugen 
zich hierop. 
De derde 
boom is wat 
angstig. De 
houthakkers 
besluiten 
alle drie de 
bomen om 
te kappen. 
De eerste 
boom wordt naar een timmerbedrijf gebracht. De 
boom is dar tevreden over en denkt dat hij hier 
wel tot schatkist zal worden gemaakt. Maar de 
timmerman heeft andere plannen met het hout. 
Hij maakt er een voerbak van, voor in de stal. De 
tweede boom wordt naar een scheepswerf 
gebracht en is ook blij. “Ik wordt vast een mooie 
boot”. Maar het pakt anders uit. Van de planken 
van de tweede boom wordt een kleine 
vissersboot gemaakt. De derde boom is natuurlijk 
al teleurgesteld dat hij gekapt is en niet door kan 
groeien. De houthakkers brengen hem naar een 
grote loods waar hij tot grote dikke balken wordt 
verzaagd. 
Niet lang daarna wordt er in een stal een kindje 
geboren. De voerbak waar het kindje Jezus in 
komt te liggen voelt zich belangrijk omdat hij toch 
een soort van schatkist is geworden.  Wanneer er 
op een dag een vissersboot op het meer vaart en 
het begint hard te waaien, worden de vissers 
bang. Dan staat Jezus op en zegt tegen de zee 
dat ze stil moet zijn en de wind gaat liggen. Het 
bootje is blij dat hij de nieuwe koning en de 
discipelen mag vervoeren. En de derde boom? 
Die dikke balken? Wat gebeurt daarmee? Je 
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raadt het misschien al. Die boom wilde graag 
door groeien tot aan de hemel maar van die 
grote balken is het kruis gemaakt waaraan 
Jezus is gestorven. De boom voelde dat hij – 
toen Jezus stierf – dicht bij de hemel is 
geweest.  
 
De kinderen hebben het verhaal op papier 
meegekregen om thuis aan tafel nog eens te 
lezen. Verder kregen ze 3 “kleine” bomen 
(takken) mee. 
 
In de kerk preekt de dominee. 
Het thema is “Langverwacht / onverwacht”.  
Er zijn veel onverwachte gebeurtenissen en 
personen : 
- Elizabeth en Zacharias  (geloofden eerst 

niet dat ze een kind zouden krijgen).  
- Maria die in verwachting was van Jezus 

(een jonge onbelangrijke vrouw) 
- Jozef (niet de vader van het kind maar wel 

heel zorgzaam). 
- Herders die het bericht kregen van de 

geboorte (stonden in heel laag aanzien). 
- Wijzen die bij het kind kwamen (geen 

joodse wijzen). 
- Als plaats een stal (volstrekt onverwachte 

vreemde plaats). 
- Engelen die zingen van Ere zij God (een 

lied dat gewoonlijk voor de keizer wordt 
gezonden. Hier dus een ‘protest-song’.  

Veel mensen hebben Jezus meegemaakt. Maar 
daarmee is het geloven in die tijd niet 
makkelijker dan tegenwoordig. In die tijd was er 
veel ellende en onderdrukking. Maar het waren 
gewone, eenvoudige mensen die vertrouwen 
hadden in de dingen die gebeurden en daarin 
hun eigen dingen deden.  
 
God heeft toen en nu mensen nodig die knielen 
voor Hem. Doen wat hij van ons vraagt. Om 
daarmee het onverwachte mogelijk te maken:  
- mantelzorg, 
- vrijwilligerswerk, 
- omzien naar elkaar, 
- omzien naar de buren,  
- mensen opzoeken in het ziekenhuis. 
Langdurige trouw en liefde is niet spectaculair, 
maar daar gaat het wel om. God heeft mensen 

nodig die hem volgen. U, jou! Dat maakt 
wonderen mogelijk en kan bergen verzetten. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Kinderen in de Knel 
2e Collecte: Kerk 

 
Kleed van verwachting 
Het adventsproject “Langverwacht en 
onverwacht” wordt vandaag afgesloten. Het kleed 
met daarop allerlei woorden van hoop en 
verwachting wordt getoond in de kerk. Het 
Preathuys biedt het kleed aan de kerkerraad aan 
en heeft de wens 
dat het wordt 
gebruikt als 
avondsmaal kleed 
op de tafel. De 
ouderling van 
dienst – Sake Mink 
– neemt het kleed 
in ontvangst en 
zegt namens de 
kerkenraad toe het te zullen gaan gebruiken. 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds.Hinne Wagenaar 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
Met medewerking van  Het Praethuys 
Muziek:   Brassband “Looft de  
   Heer” o.l.v. Andries 

 Kramer.  
Met medewerking van het Praethuys.  
Kinderdienst:   Geartsje van der Meer 
   Sietske Wagenaar.  
 


