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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
1e kerstdag 

Zondag 25 december 2011, 
Vroeg in de morgen om 07.00 
uur worden we gewekt door 
kerstliederen, op straat in 
Wirdum gespeeld door de 
brassband: een mooi begin 
van kerst!  

 

Dienst van de voorbereiding 
Muziek door de Brassband Wirdum onder  
leiding van John Blanken, waarna de ouderling 

van dienst, Arie Dol, een ieder welkom 
heet. 
Zingen gezang 145 “Nu zijt wellekome”. 
Daarna wensen wij elkaar een goede 
kerst toe. Drie coupletten van “Midden in 
de winternacht” worden gezongen. 

Ds. Hinne Wagenaar gaat ons voor in 
bemoediging en drempelgebed.  
 

Dienst van de schriften 
Terwijl de 
brassband de 
melodie van het 
“kaarsenlied” 
voorspeelt 
worden de 
adventskaarsen 
en de kaars van 
het bloemstuk 
aangestoken 
door 

Annemarije.  
Zingen 
“Lytse 
kears, ik 
stek dy oan” 
couplet 1, 4 
en 5.  
De kinderen 
gaan met 
Sietske en 

Jannie naar de kindernevendienst en krijgen de 
bijbel en een grote lantaarn met het licht mee.  
 
1e lezing: Jesaja 9:1-6 over het licht in de 
duisternis, gelezen door Aukje Tawafra.  
Aansluitend zingen we gez. 26 de eerste drie 
coupletten (“Daar is uit ’s werelds 
duistere wolken”). 
2e lezing:Johannes 1:1-9 en 14-18, over 
het Woord dat mens is geworden, 
gelezen door Tineke Wassenaar. 
Zingen gez. 147 vier coupletten (“Looft 
God, gij christ’nen, maakt Hem groot”). 
Preek: 
Na wat probleempjes met de geluidsinstallatie 
begint ds. Wagenaar met de preek. Hebben wij 
nog vertrouwen in de toekomst, in anderen, in 
onszelf? In de duisternis heeft God met kerst het 
licht aangedaan. Wij willen steeds groter worden, 
maar God is juist klein geworden in de stal. God 
is niet met “kracht” gekomen. Als je wilt weten 
wie God is kijk dan naar Jezus. In Jezus Christus 
laat Hij zien wat licht is, wat goedheid is, wat 
waarheid is. Het is een kunst om daarop te 
vertrouwen.  
Na de preek volgen 
stilte en muziek door 
de brassband. 
We zingen van gez.139 
alle verzen: “Kom en 
sjoch it wûnder, 
minsken”. 
Intussen zijn de kinderen van de 
kindernevendienst 
terug in de kerk. 
Eentje zelfs bij opa 
in de 
kerkenraadsbank. 
Een toekomstige 
ouderling/diaken!  
 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 25 december 2011  

2 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst doet mededelingen 
over komende diensten. De collecte in de 
kerstnachtdienst voor het Trijntje Beimersfonds 
heeft € 760,-- opgebracht. 
De bloemen van deze morgen gaan naar Jewel 
Christy uit 
de Filipijnen. 
Zij is de 
vriendin van  
Klaas Jan 
Brouwer en 
is voor 
enkele 
maanden in 
Nederland. 
Het gebied waar ze vandaan komt is getroffen 
door een zware storm.  

Diaken Hinke Meidersma vertelt iets over 
“Geef om ieder kind” van Kerk-in-actie. 
De folder hiervan is aan de kerkgangers 
samen met de liturgie voor de dienst in 
de hal van de kerk uitgereikt. 
Gina Turkstra licht het bloemstuk toe. 

Kleur wit; parels als lichtpuntjes na de geboorte 
van het Kind. En niet te vergeten: Gina leest 
ook een bijbehorend gedicht voor.  
1e Collecte: Kerk in Actie (kinderen in de knel). 
2e Collecte: Kerk.  

Na de 
collecten 
draagt 
Wiep 
Duhoux het 
gedicht “De 
waarmte 

fan desimber” voor, een gedicht van Adri de 
Boer en Giny Bastiaans. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk uitgesproken Us Heit.  
Het slotlied is gez. 135 alle 
coupletten: “Hoor, de  eng’len 
zingen de eer”. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heenzending en 
Zegen 
Wij worden de wereld 
ingezonden met de 
vrede van onze Heer. 
De zegen wordt 
bevestigd met het 
samen uitgesproken 
AMEN. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Muziek: Brassband Wirdum o.l.v. John Blanken  
Ouderlingen:  Arie Dol, Sándor Weerstra 
Diakenen: Jannie Lindeman, Hinke Meindersma 
Koster:  Iepie en Gjalt Lindeboom en Wiebe                
                               Brouwer 

 


