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             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 04 januari 2015 

Epifanie – Drie Koningen
 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst, 
Elske Roorda, heet ons 
welkom bij deze eerste 
kerkdienst in 2015. De kerk 
zit aardig vol. We kunnen 
nog even nagenieten van 
de gezelligheid van de 
kerststallenexpositie en de 
kerstboom. En na de dienst 

kunnen we 
elkaar een 
goed 
nieuwjaar 
toewensen bij 
de koffie. 

We zingen lied 525 uit het 
Nieuwe Liedboek: Het 
epifanielied ‘Juich voor de 
koning van de Joden’.  
 
Na de beginwoorden van 
dominee Dijkstra zingen wij 
lied 468 ‘Prijs de Heer die 
herders prijzen’. Een zeer 
oud lied uit ca. 800 na Chr. 
 
 

Gebeden 
In het gebed om ontferming bidt ds. Dijkstra 
voor mensen die zoeken om eten en een plaats 
om te leven. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing: Jesaja 60: 1-6 yn it Frysk: Oer de 
nije gloarje fan Jeruzalem. 
 

De 2e lezing: Mattheüs 2: 1-2: Oer de trije wize 
mannen dy’t fia Herodus op it ljochtspoar fan 
Jezus komme.  
 
Overdenking 
Ds. Dijkstra begint 
zijn verhaal met het 
beschrijven van een 
kapittelbeeld in de 
St. Lazaire 
kathedraal van Autun 
(Frankrijk). Het is een 
beeldhouwwerkje 
van de drie wijzen 
die in één bed liggen. 
Een ervan wordt 
wakker gemaakt door 
een engel. Waarschijnlijk om de wijzen op pad te 
sturen richting Jezus, Maria en Jozef. Het beeldje 
is een uitingsvorm van volksgeloof. Het verhaal 
van de wijzen, ook magiërs genoemd, wakkerde 
destijds de fantasie aan. Er ontstonden vele 
vertellingen die niet altijd even veel raakvlak 
meer hadden met het Bijbelse verhaal.  
Wat is de essentie van deze geschiedenis? De 
wijzen tasten ondanks hun wijsheid in het duister 
en zoeken naar het licht. Op hun zoektocht naar 
het licht moeten zij, evenals wij, langs de 
wereldse machten. In hun geval 
Herodus. Herodus was bang zijn 
wereldse macht kwijt te raken met 
als gevolg de dood en verderf. 
De vraag werd opgeworpen of wij 
vastzitten, als Herodus, aan 
wereldse macht, aan controle en 
vasthouden aan dat wat we hebben 
aan rijkdom en zekerheid. Of zoeken 
we als de wijzen naar het licht. De wijzen die 
Jezus het beste van zichzelf geven, 
gesymboliseerd door hun materiele gaven. Of 
zoeken we als de raadheren van Herodus; Ze 
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wisten precies waar het licht zich bevond maar 
deden verder niets met deze kennis. 
Hoe kunnen wij Jezus, het licht, volgen? Door 
hem Heer te laten zijn over ons leven en onze 
kerk. De wijzen begrepen het. Ze namen, 
ondanks dat Herodus dat van hen had 
gevraagd, een andere weg terug.  
 
Wij zingen lied 912 als antwoord op de 
overdenking: “Neem mijn leven laat het Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer”. 
  
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar de 
heer en mevrouw Bakker, 
Algerasingel.   
Er zijn vanuit de kerken van 
Leeuwarden en omgeving 
570 kerstdozen uitgedeeld 
aan mensen die het niet 
breed hebben. 

Wiebren 
Jongbloed kondigt alvast de collecte van 
volgende week aan. Die komt ten goede aan de 
slachtoffers van de ebola-epidemie.  
 
1e Collecte:  Zending 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 919: ‘Gij die alle 
sterren houdt’. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hierna worden we 
heengezonden met de 
Zegen van de Heer die 
wij antwoorden met 
het zingen van lied 
425: ‘Vervuld van uw 
zegen gaan wij onze 
wegen’.  

 
 

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Dijkstra  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Ypie Lindeboom  
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Ouderling van dienst: Elske Posthuma 
2e ouderling:  Corrie Brouwer 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed, 

 Jannie Pimmelaar  

 


