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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

KERSTMORGEN 
25 december 2012

 
Dienst van de voorbereiding 
 

`In onze nacht is Hij gekomen 
heel weerloos en heel klein. 
Hij heeft de duisternis verdreven. 
Nu kan er vrede zijn`. 

 
De grote kaars 
wordt 
aangestoken.  
 
Hierna heet de 
ouderling van 
dienst iedereen 
van harte 
welkom op deze 
Kerstmorgen. Wij 
zingen vol 

vreugde Lied 138: 1 t/m 4: 
`Komt allen tezamen, jubelend 
van vreugde`.  
 
Na de bemoediging leest de 
predikant het  Zuid-Afrikaanse 
gedicht `Maria` van Elizabeth 
Eybers. 

 
Wij zingen: Lied 135: 1, 2 en 3: `Hoor, de 
eng`len zingen de eer van de nieuw geboren 
Heer!`. 
Wij bidden het gebed om ontferming en zingen 
vervolgens ons Glorialied: Lied 134: 1, 2 en 3: 
`Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze 
tijd`  
 

Dienst van het Woord 

Wij bidden het gebed bij de opening van de 
Schrift. Carla van der Graaf leest met ons het 
kerstevangelie naar Lucas 2: 1-20. 

 
De Brassband 
brengt ons 
volledig in 
kerststemming 
door een 
`Candlelight 
Carol` ten gehore 
te brengen. 
Ondertussen 
gaan de kinderen 
naar de 
kindernevendienst.  

 
Overdenking 
Engelen zijn 
helemaal `in` in 
onze post-moderne 
tijd. Een soort 
nieuwe religie 
waarin engelen een 
hoofdrol spelen. 
Het kerstverhaal zit in ieder geval vol met 
engelen. Bij de boden die bij Abraham en Sara, 
Gideon of de moeder van Simson langskomen 
denk je eerder aan mensen. Engelen zijn 
mysterieuze tussenfiguren; iets van een mens en 
iets van God. Markante figuren met een 
duidelijke boodschap, vooral in tijd van crisis of 
bij belangrijke overgangen in het leven. God 
toont zich steeds weer als trouwe schepper en 
herschepper; er worden kinderen geboren 
wanneer het uitzichtloos schijnt, zoals Lucas 
vertelt: Johannes en Jezus. Elk nieuwgeboren 
kind is een signaal van Gods scheppingsvreugde 
en trouw. De weg van Israël begint met Abraham 
en Sara en mondt uit in het komen van de 
Messias. Jezus zelf sprak weinig over engelen; 
was meer in mensen geïnteresseerd. Ik geloof 
graag in een geleide-engel die ons de nabijheid 
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van God laat voelen, als overbrugging. Het hele 
Eerste Testament en het kerstverhaal des te 
meer laat zien dat er een leiding van God over 
ons leven ligt, van de wieg tot het graf. Het is 
een macht van liefde die om ons heen wordt 
gelegd; een macht vol geheimen, een warme 
jas, een lamp voor onze voet. Engelen willen 
ons dicht bij God brengen en dicht bij onszelf. 
Zullen we voor elkaar een engel zijn? God geve 
ons genoeg aandacht voor elkaar. Zullen we 
voor elkaar ook af en toe een leuke bengel zijn? 
God geve ons zijn hemelse humor. Zullen we 
voor elkaar een gabber zijn? Een kind, door 

God bemind en tot 
geluk geschapen. 
Amen. 
 
Wij zingen: Lied 
147: 1,2 en 6: 
`Looft God, gij 
christ`nen, 
maakt Hem 
groot in zijn 
verheven troon, 
die nu zijn rijk 
voor ons 

ontsloot en zendt zijn eigen Zoon`. 
 

Bloemen 
Gina Turkstra geeft uitleg bij de bloemen: In de 
schikking brandt de kaars nu in het hart van de 

bét: `Het Woord is mens 
geworden en heeft bij ons 
gewoond.` Het Licht van het 
begin is met de geboorte 
van Jezus het huis van de 
aarde en mensen 
binnengekomen.  

 
De bloemen gaan vandaag als groet van onze 
gemeente naar de familie Praamstra aan de 
Swichumerdyk. 
 

Dienst van het delen 
Diaken Wiebren Jongbloed geeft een 
toelichting bij de eerste collecte.  
1e Collecte: Diaconie, kinderen in de 
knel 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
 

Na voorbeden en stil gebed bidden wij 
gezamenlijk het `Onze Vader` 
 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 139: 1,2 en 3: `Komt, 
verwondert u hier, mensen`. 

 
 
 

 
Wij gaan naar huis met de Zegen van de Heer.  
Wij beantwoorden de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen. 
(Onder begeleiding van de Brassband!) 
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Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G.J.D. de Haan 
Samenzang onder begeleiding van de Brassband, 
o.l.v.                    John Blanken 
Koster:   Sake Mink 
Ouderlingen: Dick Wijbenga en Corry Brouwer 
Diakenen: Wiebren Jongbloed en  

Alie Kalsbeek  
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 


