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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Kerstfeest 

Wirdum Fr e.o. 25 december 2016 
 
 

Een grote kerstboom getooid met een piek 
achter in de kerk, 
zilveren sterren, 
kaarsverlichting 
….kerstochtend!  
We vieren de 
geboorte van 
Jezus. De 
brassband speelt. 
 

 
De ouderling van dienst 
Elske Roorda heet een 
volle kerk met mensen 
hartelijk welkom. 
Daarna wordt “Midden in 
de winternacht” (lied 486) 

gezongen eindigend met “Christus is geboren”.  

 
Na de bemoediging en groet wordt de vijfde 
kaars aangestoken. Het kerstfeest is 
aangebroken.   

 
Dan volgt het vierde 
couplet in het Frysk: 
“…lit de beltrom hearre: 
hjoed is Kristus berne”. 
 
Daarna zingen we lied 
486, de 
linker en de 
rechterhelft 
van de kerk 
zingt elkaar 
daarbij toe. 
 
Het 
liturgisch 
bloemstuk is 
gemaakt door Lies.  Het gedicht wijst op Jezus 
als visioen van de wereld waarin we de heelheid 
herkennen temidden van alle gebrokenheid. 
 

De verhalen….. 
Er is een solo gezongen gebed bij de opening 
van het Woord door 
Geartsje van der Meer 
en ds. Wiebrig de Boer. 
 
De kinderen nemen 
plaats op het kleed 
voorin de kerk en 
Femmy Wiersma leest 
het kerstverhaal voor. 
Daarna gaan ze 
huppelend met een kleurplaat en stiften weer 
richting ouders. 
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Vieren (hele) jonge blazers spelen onder leiding 
van de dirigent van de brassband John  

Blanken, vol overtuiging de kerstliederen Jingle 
Bells , Kling klokjes klingelingeling, Yoy tot the 

Lord en Oh 
denneboom, 
gevolgd door luid 
applaus.   
 
Daarna volgt de 
eerste lezing uit 
Jesaja 52, 7-10 en 

de tweede uit Johannes 1: 1-14.    Na lied 477, 
3 en 4 volgt de preek. 

 
Ondertussen waren de kinderen 
heel druk… zo druk dat de 
schoenen werden vergeten…  

 
 
 
 
Preek 
De schrijver van het Johannesevangelie heeft 
veel beelden nodig. Hij vindt de woorden 
zonder te zoeken, scheppend en bevrijdend: 
“begin, woord, ontstaan, God, licht, waarheid, 

mens geworden”. Net als 
penseelstreken op een 
doek. Dit is waar het 
omgaat. God is de bron 
van alles. Het licht kan 
altijd verschijnen ook in 
het duister van vandaag. 
 

 
Na een stilte 
volgt een 

muzikaal intermezzo van de 
Brassband.   
 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema wil nog even iets 
bijzonders delen. Meindert Reitsma  heeft een 
kerstbrunch met Reitze Spanninga voor zijn 
naaste buren de familie Visser geregeld. Zij 
hebben een zware kerstperiode omdat hun 
boerderij voor een paar dagen terug door een 
grote brand deels is afgebrand. 
Dit initiatief wordt zeer gewaardeerd. Vanmiddag 
komt het op de radio. 
 

Dienst van het delen 
Er wordt meegedeeld dat oudpredikant ds. Kees 
van de Berg is overleden. 
 
De kollekten:  
1. Kinderen in de knel   
2. Onderhoud  
gebouwen. 
 
En we mochten 
 genieten van  
het tracteren 
 op een  
snoepje…  
 
 
 
 
 
 
 
Daarna volgen de gebeden uitlopend op het 
zingen van lied 469: 13 en 14.  
 
Het slotlied is 487: 1, 2  “Eer zij God in onze 
dagen”. Het wordt door de kinderen begeleid met 
tamboerijn, triangel, enz. Iedereen heeft een 
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muziekinstrument uitgezocht en doet fanatiek 
mee. 
De brassband wordt bedankt voor het prachtige 
spelen en na de zegen zingen we als 
allerlaatste lied “Go tell it on the moutain”. 

 
 
 
 

 
                                             Daarna vertrekt                     
                                             iedereen op deze                                            
                                             eerste kerstdag                                             
                                             huiswaarts. Het Eer   
                                             zij God galmt nog                    
                                             na….. 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Braasband,   o.l.v. John Blanken 
Koster:          Jannie Veenstra  
Bloemen gemaakt door: Lies de Jong 
Ouderling van dienst:    Elske Roorda 
Diakenen:     Nieske Span en Tjitske Cnossen 
Verhaal kinderen: Femmy Wiersma. 
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