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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Kerstmorgen 25 december 2013 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst, 

Simon Turkstra, heet ons 

en de leden van de 

Brassband Wirdum van 

harte welkom in deze 

kerstmorgendienst.  

 

Na het: “Nu zijt wellekome” 

worden de 

kaarsen 

aangestoken door 

Lieuwkje van 

Lune.  

En we zeggen 

tegen elkaar: 

 

 

De nacht loopt ten einde,  

de dag komt naderbij.  

Laten wij dan worden als kinderen 

kinderen van het licht. 

 

Ter inleiding op de kerstviering wordt gememoreerd 

dat we de afgelopen zondagen de bijzondere 

levensverhalen hebben gehoord van de vier 

vrouwen in het geslachtsregister van Jezus: 

Rachab, Tamer, Ruth en Batséba. 

 

De 

bloemschikking 

van vandaag 

vertelt van Maria, 

moeder van 

Jezus. 

Haar kind zal 

hemel en aarde 

met elkaar  

 

verbinden. Zijn geboorte is Gods goede gave aan 

de mensheid, verbeeld door de witte lelies en een 

slinger van tere witte bloemen. Het nieuwe leven is 

mooi en kwetsbaar tegelijk.  

 

De kinderen 

krijgen het 

licht mee en 

zullen daar 

ook over 

horen in de 

kindernevendienst. 

 

Dienst  
van de schriften 
We lezen uit Jes. 52:7-10 en Matt.1:18-25. 
 
Overdenking 
Mathéüs schrijft dat Maria zwanger was door de 

Heilige Geest en daarmee valt het licht van dit 

verhaal direct op de bijzondere komst van 

Jezus. Hij is het geschenk van God. 

Wij geloven dat we  onze levensadem van God 

krijgen. Zien wij dit als bezit of als geschenk?  

Tussen het moment dat we adem krijgen tot het 

moment dat we het terug moeten geven, mogen we 

voor elkaar zorgen en leven op God’s adem. 

God staat ons bij zoals Jozef 

Maria bij stond.  En zo mogen 

ook wij er voor elkaar zijn. Niet  

‘erbij staan’, maar ‘bijstaan’.  

 

In de kerk mogen we stil staan 

bij deze verhalen die zeggings-

kracht  hebben in ons leven. Het is niet een 

vluchtige ontmoeting tussen God en mensen. Deze 

verhalen gaan over onze essentiële behoefte om 

gekend te worden en van betekenis te mogen zijn. 
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In de profetie van Jesaja en het geboorteverhaal in 

het boek Mattheüs laat God zien dat Hij omziet naar 

de mensen en hen wil bevrijden uit hun duisternis, 

dat Hij als een licht wil opgaan in hun duisternis en 

hen wil thuisbrengen bij Hem. Zó kunnen we leven 

in vrede, midden in de storm van het 

bestaan. 

 

Na de overdenking volgt een stilte 
waarna de brassband prachtig speelt 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Kinderen in de knel 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil 
gebed. 
De bloemen gaan als groet naar  
mevr. Reitsma-Boesenkool 

 
Heenzending en Zegen   
Als slotlied zingen wij Kom en sjoch it wûnder, 
minsken, sjoch, hoe’t God jim leave hat. 

Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer. Veel mensen blijven echter 
langer in de kerk om te kunnen genieten van 
twee ‘toegiften’ van de brassband. Het was 
prachtig!   
Medewerkers 
Voorganger:                 Wiebrig de Boer-                 
                                           Romkema 
Brassband Wirdum o.l.v.    John Blanken 
Koster:                  Klaas Krol   
Ouderling van dienst:         Simon Turkstra 
2e ouderling:                 Carla van der Graaf 
Diakenen:                  Tjitske Visser en Alie  
                                           Kalsbeek 
Kinderdienst:                 Linda Jongbloed 

 


