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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 25 dec. 2014      

 
Dienst van de voorbereiding 

Op deze mooie 
kerstmorgen 
komen we weer bij 
elkaar en worden, 
zoals we gewend 
zijn, begeleid door 
de brassband 
onder leiding van 

dhr. John Blanken. Ouderling 
van dienst Alie Bouma heet ons 
van harte welkom, waarna we 

zingen lied 
477: 4 en 5, 
“O Kind, ons 
geboren, 
liggend in de 

kribbe”.  
Na bemoediging en groet 
zingen we vers 3: “Het licht 
van de Vader, Licht van de 
beginne” 

De kaars 
wordt 
aangestoken 
door Remkus 
Algra.   
Het thema van het liturgisch bloemstuk is : 
verlangen vervuld,  en wordt er een gedicht bij 
het bloemstuk gelezen door ds. Wiebrig: 
 “Zie, kijk hoe vanuit geloof in de liefde de hoop 
groeit in een wereld waarin zoveel donker is, 
Licht breekt door in de geboorte van Gods  

 
Mensenkind. Licht 
breekt door waar 
mensen Zijn geloof, Zijn 
hoop en bovenal Zijn 
liefde leven. Goede God 
blijf ons verlangen naar 
die liefde aanwakkeren 
Na het gebed om 
ontferming zingen we 
lied 433: 1,4 en 5. 
 “Kom tot ons de wereld wacht” 
 
 

Dienst van de schriften 
Nadat ds. Wiebrig ons voorgegaan is in gebed 
zingen we SoW 31: ”Midden in de winternacht” 
Hierna mogen de kinderen 
naar de kapel om te 
knutselen.   
De eerste lezing is uit het 
Oude Testament: Jesaja 52: 
7-10. Dit gaat over hoe 
welkom de vreugdebode is 
die over de bergen komt 
aangesneld en het goede 

nieuws brengt. 
Wij zingen lied 98: 3 en 4:  
“Laat heel de aard’ een 
loflied wezen”. .  

De tweede lezing is uit het 
Nieuwe Testament: 
Johannes 1:1-14 In het 
begin was het Woord, het 
Woord was bij God en het 
Woord was God. Het was in het begin bij God. 
Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat. 
Hierna zingen we lied 488: 1,4 en 5:  “In de 
beginne was het woord”. 
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Overdenking 
Vaak wordt het voorwoord of proloog 
geschreven als het boek af is. Zo ook hier in het 

boek Johannes. 
Weet Johannes 
hoe hij moet 
beginnen?. Hoe 
vind je de 
woorden om de 
proloog te 
schrijven. 

Misschien is Johannes wel begonnen met losse 
woorden op te schrijven. Liet hij zijn gevoel 
stromen. Dan komen de woorden: “licht, 
geboorte, God, begin”  Daarover moet het 
gaan. Dat is de kern. Hij begint met de 
woorden; in de beginne. Dit is ook het begin 
van de Bijbel. Het is de schepping uit de chaos. 
Gods schepping begon opnieuw. God schiep 
het licht en door Jezus kwam er weer licht. 
Jezus gaf het levende water uit de Bron. 
Wat is het geheim van geloven? Het is God die 
tot ons spreekt, maar woorden kunnen soms zo 
saai zijn. Wij leven in een beeldcultuur. Een 
klein kind gaat geleidelijk beelden zien bij de 
woorden die het hoort. Zo is het met ons ook, 
geleidelijk beelden krijgen bij de woorden van 
Johannes. Liefde en goedheid, waarheid en 
echtheid zijn de basis van het geloof, is de 
grond van ons bestaan. Het zijn woorden die 
verwondering willen wekken in ons en geen 
zout in  de wonden willen strooien. Het Woord 
laat ons weten dat we kind van God mogen zijn. 

 
 
 
 
 

 
Na de stilte  luisteren we naar de brassband. 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar Simon en Ans Monsma 
aan de Jacob Algerasingel 
 
1e Collecte:  kerk in actie: kinderen in de knel 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden sluiten we af met  lied 137 uit 
“Tuskentiden: 3,4 “Jo de glans fan alle dagen” 
 
Hierna 
komen de 
kinderen uit 
de kapel en 
laten zien 
wat ze 
gemaakt 
hebben. 
Beschuitjes 
beplakt met 
blauwe en 
witte muisjes. Want er was een jongetje geboren. 
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Ons slotlied is lied 487 :1 en 2 :”Eer zij God in 
onze dagen” 
 

Heenzending en Zegen 

 
Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 

Tijdens het verlaten van de kerk speelt de 
brassband. En dat is zo mooi dat veel mensen 
nog even blijven luisteren en applaus geven.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:       ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Begeleiding door de brassband o.l.v. John Blanken 
Koster:   Klaas Krol 
Bloemen:  Gina Turkstra 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
2e ouderling:  Janny Veenstra  
Diakenen:  Hinke Meindersma  en 

 Wiebren Jongbloed      
HM. 
  

 


