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PROTESTANTSE GEMEENTE 

                            Wirdum Fr e.o. 
 1e kerstdag  

                     Zondag, 25 december 2010 
 

Dienst van de 
voorbereiding 
De ouderling van dienst 
heet ons welkom en 
vertelt over het horen 
van de blazers in de vroege morgen met Stille 

nacht, Heilige nacht. 
Vervolgens zingen we 
Nu zijt wellekome en 
Midden in de 
winternacht. 
 
Bemoediging en het 
Drempelgebed. Hierbij 
vragen we God onze 

harten en ogen te openen voor Het licht.  
We wensen elkaar 
allemaal goede 
kerst.  
Dominee vertelt 
over Micha en 
denkt dat hij 
vandaag niet 
komt... Maar 
plotseling is Micha 

er toch en 
er is ook 
een herder. 
Die vertelt 
over iets 
heel 
bijzonders 
wat er die 
ochtend is 
gebeurd. We zingen het Micha lied en dan gaan 
Micha en de herder samen op weg naar 
Bethlehem. De kinderen gaan naar de 
nevendienst.  
 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Micha 5: 1-4a 
Daarna zingen Teake en 
Linda "In sted fan frede sykje 
wy"; het refrein zingen we 
allemaal. 

2e lezing: 
Matteus 1: 18-26 
En we zingen : 

Looft God , gij christenen, maakt hem groot. 
Preek: 
Er zijn 2 discipelen die het 
kerstverhaal brengen, Lucas en 
Matteus. Bij Lucas is er sprake 
van de stal en de kribbe; bij 
Matteus gaat het om de profetie 
uit het verleden, het verhaal van 
Micha. Jezus in de traditie van David en 
Bethlehem. De voorspelling uit het verleden die 

waarheid 
wordt.  
Oog voor 
datgene dat 

klein en kwetsbaar is en niet 
voor pracht en praal van 
koningen en schrift - en 
wetgeleerden. God houdt 

van ons, zo wil God 
gezien worden.  
 
De Brassband speelt 
voor ons.  
Daarna zingen we het 
lied " Kom en sjoch it 
wunder, minsken" 
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De kinderen komen terug. 
 
De ouderling van dienst doet de mededelingen. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Kinderen in de 
Knel. 
2e Collecte: Kerk 
 
Het gedicht " Krysttiid" 
wordt voorgedragen door 
Wyp Duhoux. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan 2e Kerstdag naar Hinne 

Wagenaar 
en Sietske 
Visser. 
  
Het 
bloemstuk 
was 
gemaakt 
door Gina 
Turkstra 

 

 
Dankgebed- 
voorbeden- stil 
gebed. 
Ds Wagenaar gaat voor 
in gebed dat  
gezamenlijk wordt 
afgesloten met Us Heit. 
 

 
 
 
 

 
Als slotlied zingen we "Hoor de eng'len zingen 
de eer" 
 
 
 

Zegen en heenzending 
Daarna keren we huiswaarts, bemoedigd door de 
zegen van God, onze Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids   
Ouderling van dienst: Arie Dol 
2e ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Hinke Meindersma en Jannie 

Lindeman 
Muziek  Brassband Wirdum olv Dick 
                          Vincken 
Declamatie Wiep Duhoux 
Lezers  Mevrouw Mozes en  
                          Germ Hoekstra 


