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Eerste kerstdag 

25 december 2017 

 
Het is feest vandaag! Daarom komen wij samen 

in Gods huis om de 
geboorte van Jezus 
te vieren. Veel 
gemeenteleden en 
gasten kiezen 
ervoor om dit feest 
mee te vieren en 
worden bij 

binnenkomst begroet door uitbundige muziek 
van de Brassband.   
 

Welkom 
De ouderling van dienst, Truus Sterrenburg, 
heet gemeenteleden en gasten van harte 
welkom. Ook iedereen die deze feestelijke  
dienst later op cd hoort en hierdoor met ons 
vanochtend verbonden is..   
 

De Brassband 
speelt `Oxford 
intrada` van Jan de 
Haan als voorspel 
op ons openings-
lied, Lied 477: 1 en 
3: `Komt allen 
tezamen`.  

Dit lied zingen wij staande. 

 

Bemoediging en 
drempelgebed 
 
De Brassband speelt  
voor ons: `For unto 
us a Child is born’ 
van Georg Friedrich 
Händel, naar Jesaja 
9: 5. 
 

 
 
 
 
De kerstkaars wordt aangestoken  

door Nynke en 
Machtelt. 
 
Hierna zingen 
wij Lied 433: 4: 
`Uw kribbe blinkt 
in de nacht, met 
een ongekende 
pracht` en 
5: `Lof oan God 
yn `t himelryk, Heit en Soan en Geast gelyk` 
 

Bij het liturgisch bloemschikwerk: 
Witte bloemen en 
uitbundig licht! 

De jubel van Jesaja 
zien we terug in de 
schikking: De 
profetenmantel is een 
mantel vol van Gods 
licht. De jubel klinkt 
omdat God zijn volk 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

25 december 2017 

2 

troost. Die troost is dat Hij is komen wonen 
onder de mensen. Zijn licht breekt onstuitbaar 
door.  

Warm licht 
als een mantel 
omgeeft het ons bestaan 
Gods Woord 
is mens geworden 
Midden onder ons 
schijnt zijn licht 
Zijn vrede 
Zijn goedheid 
verwarmt ons 
bestaan 

Hierna zingen wij `Een 
diepe nacht houdt 
Bethlehem omvat`, op de 
melodie van Lied 496; 
tekst Sytze de Vries.   
1 en 3 wordt gezongen 
door da. Wiebrig de Boer 
en Linda Jongbloed, 2 
en 4 zingen wij allemaal. 
 

De verhalen 
Het 
kerstverhaal 
voor de 
kinderen, 
`Joram, de 
knorrige 
herder` - 
Paddie 

Devon, wordt gelezen door Linda Jongbloed.   
 
Wij zingen 
de `Lofzang 
van de 
engelen` uit: 
Alles 
andersom, 

Bijbelliederen voor jong en oud.   
Melodie: God rest ye merry gentlemen 
 
De kinderen spelen mee op 
muziekinstrumenten 

`De herders zaten stil bijeen 
`t was midden in de nacht, 
toen plotseling een engelenkoor 
de blijde boodschap bracht` 
 
Hierna verlaten de kinderen de ruimte. 
 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 

52: 7 – 10 uit de Bijbel in Gewone Taal 
 
De Brassband speelt voor ons: Choral en 
Canzone van Jan de Haan.   

 
Tijdens dit 
prachtige spel 
komen de 
kinderen de 

kerk binnen met een lichtje 
en laten dit schijnen bij de 
liturgische tafel tijdens de 
evangelielezing.   
 

Lezing uit het Nieuwe Testament: 
Johannes 1: 1 – 14 
 
De lichtjes worden aan de kant 
gezet. 
 
Wy sjonge Liet 475: 3: `Ik lei 
yn deadlik neare nacht, doe 
waarsto my ta sinne, myn krêft, 
myn libben 
en myn 
ljocht, do 

bist myn freugde allinne. O 
sinne, yn waans kleare skyn 
ik leauwen, treast en sterkte 
fyn, hoe hearlik binn` dyn 
strielen` 
 
Under it sjongen fan dit liet 
struie de bern stjerren yn `e 
loft, yn it gongpaad. 
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Overdenking 
De evangelist Johannes dichtte een lied voor 
het hart, over waar Hij het licht had zien 
worden, Licht van God van den beginne, eerste 
en laatste woord, Licht dat van geen wijken 
weet, Licht dat in Jezus op een zo bijzondere 
manier aan het Licht was gekomen. Een lied 
waarin hij uitbeeldde: het Woord dat bij God 
was vanaf het begin, dat God was, en dat in de 
wereld kwam en bij de mensen tot leven kwam 
en nog steeds tot leven kan komen. Johannes 
had de verhalen over Jezus ter harte genomen 
en die hadden hem zó gegrepen dat hij ze aan 
het papier wilde toevertrouwen. Korte, veel-
betekenende woorden, flarden, schetsen over 
God en Jezus, over leven, liefde, licht altijd 
sterker dan de duisternis en zie het was goed. 
Want waar God tot mensen spreekt, blijken 
mensen meestal geen woorden te hebben. Dan 
wordt het stamelen of zingen. En zie het was 
goed. Want het Licht van de Vader, licht van 
den beginne, zien wij omsluierd, alleen maar 
verhuld, gewonden in doeken. Over Jezus in 

wie Johannes dat Woord 
belichaamd zag. Dat 
Woord ontvangen is 
nieuw geboren worden. 
Met die woorden van licht 
en leven de wanden van 
je hart laten behangen. Af 

en toe met wanhoop: ach die woorden ze zijn te 
mooi om waar te zijn. Midden in de 
kwetsbaarheid en eindigheid van ons leven 
overkomt het ons, dat het Woord van God ons 
aan het licht tilt. Nico ter Linden verwoordt 
bijbels geloven heel mooi als hij zegt: “Boven 
het dak van ons denken, woont een God die 
ons aanspreekt.” Het Woord woont in ons, maar 
ook onder ons. Het is niet alleen voor het 
individu, maar ook voor de gemeenschap. De 
Bijbel ziet leven altijd in relatie tot een ander, tot 
de Ander, met een hoofdletter. Het Woord is 
een geschenk, om zelf kind van het licht te 
worden en om kind van het licht te zijn onder de 
mensen. Het Woord van God heeft de tijd niet 
mee, maar is het spreken nog niet verleerd en 
het nodigt ons ook uit om uit ons eigen hoogste 
woord af te dalen en samen te leven, elkaar tot 
spreken te horen. Te ontdekken wat compassie 
betekent, waarheid, liefde onder de mensen 

met wie jij leeft. Amen.  
 

Stilte  
 
Muziek door de 

Brassband: `Lo, 
how a rose e`re 
blooming` – 
Stephen Bulla 
 

Dienst van gaven en gebeden 
De ouderling van dienst doet mededelingen. De 
bloemen gaan vandaag als groet van de 
gemeente naar de familie Van der Woude. 
 
1e collecte: Kinderen in de knel: Geef hoop aan 
Syrische vluchtelingenkinderen 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 
Tijdens de collecte speelt de Brassband: `A 
Christmas Overture` – John Golland 
 

Gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Aansluitend bidden wij het Onze 
Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 487: 1 en 2: `Eer zij 
God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roept op aarde 
vrede uit. Gloria in excelsis Deo` 
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Wij ontvangen de zegen en beantwoorden die  
met een gezamenlijk gezongen Amen.   
 
Lopend over de gestrooide sterren verlaten wij 
de kerk. 
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