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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o. Eerste Kerstdag 25-12-2019 
. 

Welkom 
De brassband verwelkomd ons met mooie  

klanken.   
 
 
 
 
 
Het bekende 
openingslied 

477: 1,4 en 5 ‘Komt allen 
tezamen‘’wordt van harte  
meegezongen in de volle 
kerk.  
 

 
 

 
 
 

Dienst van de voorbereiding 
Na de bemoediging en groet zingen we het ‘Stille 
nacht, heilige nacht’. Vannacht tijdens de 
kerstnacht-
dienst zongen 
we dit ook 
maar nu 
zingen we het 
in een nieuwe 
versie van Erik 
Idema.  
 
 De vijfde 
adventskaars 
wordt 
aangestoken en 
aansluitend vers 
3: ‘Stille nacht, 
heilige nacht. 
Zing een lied, 
onverwacht, 
Breng in donkere nacht het bericht. Ook voor jou 
is er leven en licht. Licht als in het begin. Licht als 
in het begin.’ 
 
Liturgisch bloemstuk 
Neeltje Hellinga heeft vandaag 
het liturgisch bloemstuk 
afgemaakt door een kroon op 
het geheel te plaatsen een bol 
van licht. ‘Het licht schijn in de 
duisternis’.  
Dan volgt lied 444: 1, 2 ‘Nu 
daagt het in het oosten’.  
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
vraagt tijdens het gebed of God 
ook deze kerst het licht in ons 
leven wil brengen, warmte in ons 
hart en gemeenschap voor ons allen. Aansluitend 
wordt het lied 482 bij Jesaja 9 1-6 gezongen op 
de melodie ‘Daar is uit ‘s werelds duistre wolken’. 
Tekst Eppie Dam. 

Oer har dy’t doarmje yn it tsjuster  
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Is strieljend in grut ljocht opgien. 
Fergetten is de dei fan juster 
Doe’t neare nacht har wente wie 
God hat syn folk alhiel ferblide 
Elk libbet op, de freugde is grut 
Net oars as yn ‘e gouden tiden  
Wannear’t by ‘t simmer rispe wurdt. 

 

De verhalen 
Linda Jongbloed 
leest het verhaal 
‘De 
Herbergier’uit: De 
geluksbrenger 
van Stephan de 
Jong. De 
Herbergier 
verwacht de 

nieuwe Koning en reserveert daar plaats voor, 
hij had de dag er voor al een timmerman met 
een hoogzwangere vrouw geweigerd en 
doorverwezen naar een stal. Dan hoort hij dat 
daar in die stal de nieuwe Koning geboren is. 
Hij besluit voortaan nooit weer op iemand neer 
te kijken. 
Nadat het lied ‘Lofzang van de engelen’ 1,2 en 
3 wordt gezongen, gaan de kinderen, waarvan 
sommige gehuld in mooie kersttruien naar de 
consistorie.   
Vannacht ging het verhaal over Jozef en Maria. 
Vandaag is de lezing uit Johannes 1: 1-14 en 
gaat het over licht. 
 
Preek 

In de nieuwe versie 
van ‘stille 
nacht’wordt het 
kerstverhaal 
verbonden met de 
schepping uit 
Genesis 1. Het gaat 
onder andere over 

het ontstaan van leven, over groei en bloei, 
leven sterker dan de dood en over ordening, 
alles komt in orde. Van chaos naar orde.  
Uit het donker groeit nieuw leven. In de kern is 
volop ontwikkeling en groei in plaats van leegte. 
Er is liefde die  geboren wil worden. Dat wil 
Johannes meegeven. Jezus was het die 

geschiedenis maakte onder de mensen, er was 
dus steeds weer schepping gaande.  
Dictators voerden het hoogste woord, willen 
regelmatig zelf shinen en stralen en alles 
bepalen. En hoe vaak doen wij niet hatelijk in 
plaats van hartelijk tegen anderen? Soms zien 
we het gewoon niet.   
De herbergier wilde 
voorname gasten in 
plaats van arme 
sloebers ontvangen. 
Hoe mis kun je zitten 
door vooroordeel en 
vooringenomenheid. 
De herbergier komt 
tot zelfinzicht en wil 
iets leren: hij wil herschapen worden en geen 
vooroordeel meer hebben. Hij wil niet vastgeroest 
blijven in zijn eigen gelijk. Hij wil op geen van zijn 
gasten meer neerkijken. Als wij het Woord van 
het Begin van Leven, Licht en Liefde willen 
weerspiegelen dan kunnen we niet 
onbedachtzaam en blind leven. Maar laten we 
bidden met bijvoorbeeld de woorden van een 
prachtig Scandinavisch lied: 
Kom in mijn hart en woon er, 
Het is geen vreemde plek, 
Uzelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus 
In diepten van mijn ziel. 
Amen. 
 
Er volgt een daverend muzikaal intermezzo van 
de brassband een variate op ‘Er is uit werelds 
duister wolken’.  
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Wat de kinderen deden 
De kinderen komen terug en mochten allemaal 
kiezen wie ze uit de kerststal wilden zijn. 

Sommigen wilden 
herder zijn omdat 
ze dan op de 
schaap kunnen 
passen. Iemand 
anders de wijze 
omdat ze dan veel 
geld had en weer 
iemand anders 

wilde Jezus wel 
zijn maar dan niet 
als kleine baby.  
Fetsje uit groep 3, 
heeft een mooie 
kersttekening 
gemaakt. Ze heeft 
er met 
pasgeleerde grote 
letters 

bijgeschreven: ‘Kriest is luek want dan is 
Jeezes geboren’.  
 

Mededelingen 
De bloemen gaan naar Simon 
Turkstra. 
 
 
 
We zingen lied 486: 1,4 ‘Midden in 
de winternacht’.  
Collecte 1. Kerk in actie: kinderen in 
de knel in Moldavië.  
Collecte 2.  Kerkelijk werk. 
 
 

De gebeden 
In het gebed wordt gevraagd het licht in ons te 
laten  stralen en over de mensen die wij in stilte 
noemen. Zo bidden wij en zingen liet 469: 13 en 
14 
‘Hear Jezus, jou dat dei oan dei 
myn hert jo krêbe wêze mei, ‘ 
dat ik Jo al myn leafde biedt.  
Bliuw by my, Hear yn soer en swiet.  
 
Dan giet it fleurich om en ta  
en bin ik bliid mei wat ik ha 

en sêft klinkt dan myn widzesang 
foar Jo, myn Hear, in libben lang.’ 
Aansluitend bidden wij gezamenlijk het Us Heit. 
 
De voorganger bedankt de brassband en is ‘bliid 
mei safolle rykdom yn ús doarp!’ 
 

Heenzending en zegen 
Tot slot zingen we lied 481: 1, 3 ‘Hoor de engelen 
zingen de eer’. 
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Na de zegen genieten we wederom van de 
prachtige klanken van de brassband. 
  
 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema  
- M.m.v. commissie liturgisch bloemschikken 
- Organist:  Klaske Deinum 
- Ouderling:  Catharina de Graaf 
- Diaken:   Nieske Span, Jannie   

              Lindeman, Tjitske Cnossen 
- Koster:   Drees Visser 
- Beamerpresentatie: Steven Feenstra  
- Tekst: JR   Foto: ROB 


