
Kom je ook 
bij de kribbe   
    deze   
    kerst?



In een duistere wereld straalt gelukkig ieder jaar het licht van 

kerst. Het is wondermooi dat wij dit jaar de deuren van onze 

dorpskerken weer kunnen openen. We nodigen alle inwoners 

van Blessum, Boksum en Deinum uit om over de drempel van 

onze prachtige kerkgebouwen te stappen en het kerstfeest met 

ons mee te vieren. We wensen iedereen een vrolijk kerstfeest!

Japke Wiersema

Preses van de kerkenraad 

van PKN Terpoarte

HET KERSTKRIBJE
De vlammen stonden bevend en bedeesd

te branden in de kerstboom, en daaronder

eerbiedig aangetreden om het wonder

de ezel en de os, het brave beest.

En Jozef ook, misschien het allermeest

verwonderd over wat er met en zonder

hem was gebeurd, maar blozender, haast blonder

en blijer dan hij ooit nog was geweest.

Maria in Mariablauw en wit,

de wijzen uit het oosten met geschenken.

zou iemand aan iets lelijks kunnen denken

bij zoveel moois en liefelijks als dit?

Er blonk een ster. Herodes was te vroeg.

Het kindje had nog heel wat voor de boeg.

Kees Stip



Hoe wil jij bij 
de kribbe staan?
 

In sommige streken in ons werelddeel worden in deze weken 

van kerst enorme kerststallen gebouwd. Spreken we daarbij van 

‘levende’ stallen, dan denken we meestal aan een paar schapen, 

een os en een ezel, beschikbaar gesteld door een lokale boer. 

Maar er zijn plekken waar dat idee van een ‘levende’ kerststal nog 

net iets serieuzer wordt aangepakt: daar zijn alle figuren ‘levend’: 

de plaatselijke slager (als ie het niet te druk heeft voor het feest 

van de vleeswording), de postbode (als ie het niet te druk heeft 

met kerstkaarten rondbrengen), de bakker, de onderwijzer, de rijke 

directeur en de plaatselijke arme, ze kunnen in principe allemaal 

een plek krijgen in de kerststal. In de Provence, waar dit nogal 

eens gebeurt, heten al die kribbegangers ‘santons’. Een mooie, 

oude traditie waar de hele gemeenschap bij betrokken is. En 

tijdens de nachtmis in de plaatselijke kerk wordt het Christuskind 

in de kribbe neergelegd. Elk jaar een bijzonder moment, zeker ook 

voor de kersverse ouders van de boreling van dat jaar. 

Het bijzondere van dit alles is, dat mensen dus op een heel 

eigen manier deel gaan hebben aan het verhaal; je bent geen 

toeschouwer (die zijn er elk jaar natuurlijk ook) maar deelnemer.  

En welke rol krijg je dan? En hoe sta je daar dan bij die kribbe, 

hoe wil je daar staan? Dat doet denken aan een oud Adventslied 

van de Duitse dominee-dichter Paul Gerhardt: “Hoe zal ik U 

ontvangen?” met als tweede regel in de nieuwe berijming van 

Sytze de Vries: “Wat is mijn eerste groet?” Die vraag geeft een 

heel persoonlijke toon aan dit oude bekende lied, want ja: “Wat 

zou jouw eerste groet zijn voor dit Kind van kerst, waarin God de 

wereld tegemoet komt? Hoe persoonlijk zou jij er bij willen zijn en 

wat betekent dat voor als je weer bij de kribbe vandaan het leven 

van elke dag in gaat? Hoe wil jij bij de kribbe staan deze kerst? 

Harrie Strubbe



Licht tegen donker 

Licht dat wil ingaan

tegen donkere nachten

tegen duistere machten.

De morgen breekt aan. 

Toen de zon aan de slag kon

ging het donker verdwijnen

mocht de aarde verschijnen. 

Dat begon met de zon. 

Laat dan je licht gaan 

als een zucht van verlichting. 

Het geeft je weer richting 

aan je bestaan. 

Kijk dan en zie maar 

maak het licht levend. 

Word zelf lichtgevend 

voor jezelf en elkaar.

Karel Eykman

24 december 2022 

Kerstnachtdienst
Sint Jan, Deinum 

22.00 uur

ds. Harrie Strubbe  

Met medewerking van  

de Cantorij

25 december 2022

Kerstmorgen
Sint Margryt, Boksum  

9.30 uur

ds. Harrie Strubbe

31 december 2022

Oudejaarsavond
Sint Margryt, Boksum  

19.30 uur

ds. Harrie Strubbe

1 januari 2023

Nieuwjaarsmorgen
Nieuwjaarswensen  

met koffie

Sint Margryt, Boksum  

11.00 uur 

ds. Harrie Strubbe

Welkom in onze kerken in de 
dagen rond Kerstmis of rond kerst


