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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Eerste kerstdag 

25 december 2018 
 
Bij binnenkomst in de kerk begroet ons 
uitbundige muziek van de Brassband: `For unto 
us a Child is born`. Een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven! Dit grote feest vieren 

wij vanochtend! 
Op de beamer 
wordt een 
impressie van de 
kerstvieringen van 
vorig jaar 
vertoond.   
 

Welkom 
Gemeenteleden en gasten worden welkom 

geheten door de 
ouderling van dienst, 
Linda Jongbloed. 
Ook iedereen die 
deze feestelijke  
dienst later op cd 
hoort en hierdoor met 

ons vanochtend verbonden is.   
 
De Brassband spilet it foarspel op 
ús iepeningsliet út `Blide stimmen`, 
liet 24. Dêrnei sjonge wy dit liet op 
de meldy fan `God rest you merry 
gentlemen`: `Ferbliidzje jim yn God 
de Heit, want Hy hat oan ús tocht. 
Fannacht hat d` ingel Gabriël it blide 

boadskip brocht` 
 

 
Bemoediging, in 

samenspraak  
Wij zingen lied 482: 1 en 3: 
`Er is uit `s werelds duistere 
wolken een groot licht 
stralend opgegaan` 
 

Nu het kerstfeest is 
aangebroken, wordt 
de vijfde kaars 
aangestoken door Tom 

 

Hierna zingen wij het 
lied bij het licht: Lied 477: 3 en 4: `Het licht 

van de Vader, Licht van den beginne, zien wij 
omsluierd, verhuld in `t vlees` 
 

Bij het liturgisch bloemschikwerk: 
Een lichte witte kleur in 
bloementaal: de 
amaryllisbollen zijn 
uitgelopen want eens zal 
de aarde tot bloei komen!  
De ouderling van dienst 
leest het gedicht bij de 
bloemen: 
 
Wit en stil en puur en teder 
als een bloesem in de winter 
de geboorte van een kind 
dat het beste in ons los maakt, 
klein en kwetsbaar 
weerloos als het is. 
 
Als een appelbloesem 
bloeit de vrede.        
(Marijke de Bruijne) 
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Wij zingen lied 883 
– twee keer: 
`King of kings and 
Lord of lords, glory, 
halleluja. 
Jesus, prince of 
peace, glory 
halleluja` 

 

De verhalen 
Wij bidden een gebed ter gelegenheid van 
Kerst 
 
Voor het kind (in ons):  

Het kerstverhaal voor de 
kinderen, `De man die God 
zocht` (Sytze de Vries), 
wordt gelezen door Tjitske. 
Hoe ziet God eruit? God zit 
in jou en mij en zo zal Hij er 
ook wel uitzien! 
 
Hierna zingen wij lied 486: 

`Midden in de winternacht ging de hemel open`, 
lied 1 in het Nederlands, lied 2 en 4 in het 
Frysk. 
 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 

52: 7 – 10 uit de Bijbel in 
Gewone Taal 
 
Wy sjonge liet 216 út 
`Tuskentiden`: `Komme 
ea fuotten op wjukken 
mei tynge fan frede, falt 

oer de rikjende ierde de dauwe fan frede, 
makket ea grut in minskemûle dat wurd: wy sille 
rêste yn frede` 
 

Kerstevangelie: Johannes 1: 1 – 14 

Ds.  Wijst ons op de 
kersstal met beeldjes, 
nog maar kort geleden 
gekocht en door haar 
meegebracht. Het 
verbeelden van het 
kerstverhaal paste 
voorheen niet in de 

traditie van de Protestantse Kerk maar door 
deze verbeelding wordt het wel aanschouwelijk 

gemaakt.  
 
Halverwege de Evangelielezing 
luisteren wij naar het gedicht 
`Licht` van Bette Westera. 

Ondertussen 
verbeelden 
drie kinderen 
dat het Licht 
niet verdwijnt 
maar veel 

goeds brengt: zij prikken ballonnen stuk en laten 
het `licht` dwarrelen.   
 
Na het vervolg van de 
Evangelielezing zingen wij lied 
485, als vraag en antwoord: groep 
1 en 2 zingen elkaar steeds toe: 1: 
`Zeg eens herder, waar kom jij 
vandaan? 2: `Ik heb eens gekeken in een oude 
stal, daar zag ik een wonder, dat `k vertellen zal` 
 

De kinderen gaan naar de 
kindernevendienst in de consistorie 
 
Preek 
Het Licht van de hemel – dat is geen licht-
luchtbel, die uiteenspat en ineens weg is,  
het Licht van de hemel is blijvend, duurzaam, 
voor eeuwig, het Licht van de hemel is van een 
oneindige kwaliteit en schoonheid. We zagen het 
Licht van God aan het licht komen in Jezus, in 
wat hij zei, in wat hij deed, in hoe hij rondging 
onder de mensen. En élke keer als we de 
verhalen over Jezus horen, komt hij opnieuw aan 
het licht, ook voor ons vandaag. De evangelist  
Johannes schrijft: Het licht schijnt in de duisternis 
en in de diepte van alle 
duister is het afgedaald om 
te verlichten, te bevrijden. 
Het donker wordt niet 
overschreeuwd of ontkend, 
in het duister van deze 
wereld, vroeger en nu, schijnt het Licht van den 
beginne, het Licht van Christus. Ook al weten we 
dat de witte doeken waarin het kind gewikkeld 
werd al vooruit doen denken aan de windselen bij 
de graflegging van Jezus. Zelfs in het diepste 
donker is het licht van de hemel niet te vangen. 
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Dat is de diepste hoop waar de kerk 
ononderbroken van zingt. Het Licht dat Jezus 
verspreidde, kan niet gedoofd worden, het 
visioen van het koninkrijk van God kan niet 
vernietigd worden. De evangelist Johannes 
zegt eigenlijk: nergens is het Licht van God 
beter te lezen, meer verstaanbaar gemaakt dan 
in Jezus, de geboren herder-koning. Ook in 
2018 en 2019 worden we door het Woord 
geroepen om lichtdrager te zijn. Om met de 
ogen van een kind, van het Kind naar de wereld 
te leren kijken.  
Zoals Huub Oosterhuis zo mooi dichtte:  
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Dat ik zie wat is  
en mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

 
Stilte  
 
Muziek 

door de 
Brassband: `Mary`s Boy Child` - Philip Sparke 

 
De kinderen komen 
terug met 
zelfgemaakte 
lichtjes in de vorm 
van een ster. 
Terwijl de lichtjes 
worden 

aangestoken wordt 
het gedicht van 
Kees van der 
Zwaard `Ergens 
tussen alle sterren` 
gelezen.   
 
 

 

 

 

Dienst van gaven en gebeden 
De ouderling van dienst doet mededelingen. De 
bloemen gaan vandaag als groet van de 
gemeente naar Catharina van der Graaf. 
 
1e collecte: Kinderen in de knel 
2e collecte: Kerkelijk werk 

Tijdens de collecte speelt 
de Brassband: `Introïtus 
voor kerst` -  Jacob de 
Haan 
 

Gebeden  
Het gedicht `Kerstster` wordt gelezen. Hayarpi 
Tamrazyan schreef het; het gedicht dat de 
Advent vast houdt en volhoudt. Hayarpi verblijft 
met haar ouders, zus en broertje in de 
Bethelkerk in Den Haag die dit gezin kerkasiel 
heeft gegeven. Meer gedichten van Hayarpi zijn 
te vinden op gedichtenvanhayarpi.word-
press.com/author/hayarpix/.  
 
Hierna bidden wij onze 
dankgebeden, voorbeden en bidden 
in stilte.  
Aansluitend zingen wij lied 469: 13 
en 14, yn it Frysk: `Hear Jezus, jou 
dat dei oan dei myn hert jo krêbe 
wêze mei` 
 
Wij bidden gezamenlijk het Onze Vader 
 
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` 

 
 

http://gedichtenvanhayarpi.word-press.com/author/hayarpix/
http://gedichtenvanhayarpi.word-press.com/author/hayarpix/
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Zending en zegen 
 
Wij ontvangen de zegen 
en beantwoorden die  met 
een gezamenlijk gezongen 
Amen. 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst speelt de Brassband: 
`Christmas swing` -  Dizzy Stratford 
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