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                            Protestantse gemeente 

                                    Wirdum Fr. e.o    

Kerstdienst 25 december 2015 
 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze kerstmorgen werden we in alle vroegte 
gewekt door de klanken van de Brassband. Op 

divese plaatsen in het 
dorp stonden ze 
kerstliederen te spelen.  
Ook toen we kerk 
binnenkwamen waren 
ze weer aanwezig om 
ons te begeleiden bij 
het zingen. We werden 

welkom geheten door 
ouderling van dienst: 
Elske Roorda.   
Ons openingslied was 
lied 477: 1 en 2 : “Komt 
allen tezamen, jubelend 
van vreugde”. 

Hierna 
volgde de 
bemoe-
diging en 
groet door 
voor-
ganger en 
gemeen-
te. 
 

  

 

 

 
 

Bij het liturgisch bloemschikwerk  
 
 
 
 
 
 
De kaarsen worden aangestoken door een 
aantal kinderen. Zij wilden ds. Wiebrig de Boer 
best even helpen toen die daarom vroeg.  
 

 
We vieren vandaag dat 
het Licht van God onder 
ons is komen wonen, en 
dat is gesymboliseerd in 
een uitbundige witte 
schikking.   
We bidden met elkaar: 
V : “de hemel raakt de aarde 
Herders gaan op weg 
A : Ze zoeken wat engelen vertelden 
V : ze openen zich voor het Kind van de 
Verlossing 
A ; God,, kom met uw Geest en open ons hart 
V : om het schijnen van Uw licht bidden wij in 
deze wereld vol duisternis en pijn 
A : om uw vrede bidden wij, voor deze wereld en 
voor ons eigen hart 
Amen” 
 
We zingen nu lied 477 : 3,4 en 5: “Het licht van 
de Vader, licht van de beginne” 
 
De verhalen   
Elske Roorda leest met ons het 
kerstevangelie uit de bijbel in 
gewone taal: Lucas 20 : 1-20 
Eerst leest ze de verzen 1 t/m 7 
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waarna we zingen lied 486 : 1: “Midden in de 
winternacht” 
Dan volgen de verzen 8 t/m 14 en zingen we 
lied 487 : 1 en 2: Eer zij God in onze dagen” 
Dan volgen de laatste verzen 15 t/m 20 en 
zingen we lied 486 : 2: Wat in frede wie ’t no al” 
 
De kinderen mogen nu naar voren komen en 

hen wordt 
een verhaal 
verteld door 
Linda 
Jongbloed. 
Het is een 
verhaal over 
de herders 
en dan 

vooral over een grootvader en zijn 
kleinzoon. 
Na dit prachtige verhaal zingen we 
lied 486: 4: “Zie, reeds staat de 
morgenster”  

. 

 
 

Nu gaan de kinderen naar de 
consistorie om daar te knutselen. 
 

Overdenking 
Kerst is een aardige traditie, het is gezellig, het 
hoort er bij. Maar waarom voel je dan juist je 
verdriet, je gemis en alles wat niet goed zit? 
Er wordt niet van je verwacht dat je vrolijker 
moet zijn dan je kan. Je mag hier gewoon even 
in deze herberg zijn en je welkom weten samen 
met andere zoekers naar warmte, een lied, 
stilte. Hier mag je zijn zoals je bent, samen met 
anderen, ook met hun vreugde en verdriet.  
Bethlehem  betekent ”brood-huis”. Hier is brood 
voor de ziel te vinden, via dit aloude 
kerstevangelie dat levensbrood, levenskracht 
wil zijn voor mensen, een leven lang. 
Keizer Augustus wil al zijn onderdanen 
registreren. En dan heb je dat maar te doen. 
“Bevel is bevel” Systemen van macht kunnen 
mensen tot nummers maken. Maar Jezus bleef 

mensen altijd als mensen zien. Hij 
werd niet geboren bij de machtigen 
van de aarde, maar juist bij de 
mensen die in de ogen van de 
machtigen niet in tel waren. 
Jezus werd Heiland genoemd. 

Heiland betekent heel-maker. Hij maakte mensen 
heel door naar hen om te zien. 
Hemels licht kan door de dikste muren heen 
breken. Bij de herders werd het eelt op hun ziel 
weggesmolten door het warme gezang van de 
engelen. Ze mogen zelf ook herder zijn, zoals 
Jezus herder van mensen was. Als je mensen 
ziet staan en hooghoudt en niet kleineert, als je 
de menselijkheid wil dienen kan de hemel 
opengaan. Ook vandaag. De engelen zingen ook 
voor jou en misschien zijn er in jou leven ook 
mensen als engelen geweest. Je blijft niet 
hetzelfde als je aangeraakt wordt door de hemel, 
je gaat veranderd verder. 
 

Na de stilte 
luisteren we 
naar muziek van 
de brassband.   

 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag  
naar twee adressen. Jan 
Sytse Brouwer en Laura de 
Jong en naar mevr. Trijntje 
Krist.   
Tijdens de collectes speelt 
de Brassband 
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1e Kerk in Actie: kinderen in de knel 
2e collecte: Kerkelijk werk. 

De kinderen laten zien dat ze een mooie 
kleurplaat hebben gemaakt en een 
muziekinstrument. Ze laten het horen en zullen 
straks mee gaan spelen bij het slotlied.  
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk “Ùs Heit “ 
We zingen met elkaar lied 481: 1 en 3 : “Hoor, 
de engelen zingende eer”. 

 
 
 
 

 

Heenzending en zegen 
 We worden 
heengezonden met 
de zegen van de 
Heer.  
 
 
 
 

 
En 
buiten 
stonden 
de 
scha-
pen en 
de  ezel 
al weer 
in de 

belangstelling..  
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig den Boer-Romkema 
Begeleiding:  Brassband olv John Blanken 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Lies de Jong 
Ouderling van dienst: Elske Roorda 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom 
Diakenen:  Alie Kalsbeek en Tjitske Visser 
HM 


