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                  PROTESTANTSE GEMEENTE   

                Wirdum Fr e.o.  
                           Zondag, 25 december 2022 - 09.30 uur 

Kerstmorgen - thema: Een tafel  vol licht 
 

Aanvang 
Het contrast kon 
niet groter zijn: 
vorig jaar een 
nagenoeg lege 
kerk, deze 
kerstmorgen vult 
de kerk zich met 
geroezemoes, 
kinderen die 

heen en weer draven, ouderen die nog even 
bijkletsen over de prachtige Kerstnachtviering, 
een voorbereidingsgroep die de laatste 
instructies uitdeelt, een brassband die zich 
voorbereidt. Klokslag half tien wordt iedereen 

verwelkomd. 
Het 
openingslied: 
477: 1,4 “Komt 

allen tezamen, 
jubelend van 
vreugde, komt 
nu, o komt nu 
naar 
Bethlehem!"   

   

Bemoediging en welkom 
Als bemoediging 

wordt lied 509 

uitgesproken, 

gevolgd door het 

5e vers van lied 

477.  

 

Licht 
De kinderen komen naar voren. Hannah 
Reitsma vraagt hen om - indachtig het thema 
“Een tafel vol licht” - de adventskaarsen en 

kaarsjes die op 
tafel voor in de 
kerk staan, aan te 
steken.  

Hierna zingen we het 
kaarsenlied: De eerste kaars 
mag branden, wij zien een 
beetje licht, dat ook voor ons 
gaat schijnen, is dat geen 
mooi gezicht? (melodie: Nu 
daagt er in het oosten).  

 
 
Aansluitend vertelt Linda 
Jongbloed het 
Kerstverhaal: Lichtjes in je 
ogen.   
Dan zingen we samen het 
“Stille nacht, heilige 
nacht”. 
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Aan tafel 
In een scene 
rond de tafel 
worden in 
vogelvlucht de 
gebeurtenissen 
in Bethlehem 
verteld: een 
keizer die 

inschrijving 
van zijn 
inwoners 
gebiedt, 
Jozef en 

Maria die een 
slaapplek zoeken, 
de herbergier die 
geen plek heeft, de 
dochter die de 
herberg noemt, 
herders die 

vertellen van de geboorte, 
wijzen die een ster volgen, 
getuigen van het grote 
wonder. Ook wordt het lied 
“Er is een kindeke geboren” 
gezongen.  
De kinderen begeleiden met 
instrumenten het zingen van: 
“Midden in de winternacht, 

ging de 
hemel 
open”. 
Hierna gaan 
de kinderen 
in de kapel 
werken aan 
een 
verrassing.   

 

Lezingen 
Er wordt gelezen uit het boek Jesaja 9: 1-6; het 

Kerstevangelie 
komt uit Lucas 2: 
1-20. 
Luisterlied: Nigel 
Brown en Lotte 
van Bolhuis 
zingen samen 

met The Choir Company het kerstlied “Wij 
trekken in een lange stoet'” (Nederland zingt).   
Na het zingen van lied 487: “Eer zij God in onze 
dagen, eer zij God in deze tijd” volgt de meditatie. 
 

Meditatie 
Jeruzalem ligt in puin, al 
jarenlang.   En dan spreekt de 
profeet Jesaja: jubel, maak 
muziek, ga zingen, het einde 
van de ellende van het volk in 
ballingschap in Babel is in 
zicht… Profeten van toen en 
nu leggen zich niet neer bij 
verdrukking van zwakkeren. Zij 
verkondigen uit volle overtuiging en hoop de 

komst en de weg van de 
Heer in deze wereld. Het 
doet denken aan die 
danser Achmad op de 
puinhopen van de stad 
Damascus in Syrië, die 
nu bij ons nationale 
ballet de sterren van de 

hemel danst. Of aan beelden 
van Oekraïners die muziek 
maken in schuilkelders of in 
de afgelopen dagen spontaan 
gingen dansen bij de 
kerstboom in het station van 
Kiev. Want het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis 
kan het niet in haar macht 
krijgen: Dat is het kerstlied van de evangelist 
Johannes. Jezus zag het levenslicht in een tijd 
van bezetting, in het donker wordt het licht. Ons 
leven kent romantiek én lijden, elk mens kent het 
lied van de liefde en het hartverscheurende lied 
van de pijn, het is de weg van een mens, het was 
de weg van Jezus, God-met-ons, de rode 
bloeiende roos en de doornen. Tegenover de 
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door de machthebbers verplichte inschrijving, 
klinkt hier de hemelse inschrijving van dit kind 
van God bij monde van een engel: “Heden is 

geboren, in de stad van David, 
een redder. Hij is de Messias, de 
Heer”. Van de hemel mag Hij er 
zijn, met een naam en een 
gezicht en in Hem àlle 
mensenkinderen, voor ieder een 
plek onder de zon. Dat het 
lichtende lied van de engelen in 
ons hart mag wonen: Eer aan 

God in de hoogste hemel en vrede op aarde 
voor alle mensen die hij liefheeft. Dat we zo het 
Licht op de kandelaar blijven zetten, 
hooghouden, in liefde en in pijn. Als herders 

van nu. Amen. 
 
De Brassband 
Wirdum speelt een 
intermezzo.  
 
 
 

Beschuit met 
muisjes 
De kinderen 
hebben in de 
kapel beschuit 
met (blauwe!) 
muisjes klaar 
gemaakt en delen 

ze nu rond -  dat doe je toch bij een geboorte?   
 
 
Collectes 
1. KerkInActie: kinderen in 
de knel 
2. onderhoud gebouwen.  
 
 

Gebeden 
Gebeden wordt: God wij 
laten lichtjes branden, 
gevolgd door stil gebed 
en het gezongen: “God 
fan fier en hein ús Heit”.  

 
 

Slotlied, zending en zegen 
Slotlied: Ere zij God”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heenzending en zegen 
worden beantwoord met 
het driemaal Amen.   
 
Na de dienst speelt de 
Brassband.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 

Muziek:  Brassband Wirdum 

Ouderling: Gijsbert Wassenaar 

Diaconie: Nieske Span 

Kinderneven-  Hannah Reitsma, Linda 

dienst:  Jongbloed 

Koster:  Gerrit de Vries 

Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Cie liturg. Bloemschikken 
Tekst: AD Foto’s: NS 


