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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Epifanie/Driekoningen 

Zondag  6 januari 2008 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. R. Veenboer 
Organist:      Elske Posthuma 
Koster:         Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Anne 
de Haan.  

 
De Dienst 
Tekst: Jesaja 60 vers 1-6. Hier wordt gesproken 
over hoe de mensen tot de Heer komen.  
Matheus 2 vers 1-12. Hier wordt verteld over de 
magiërs die de ster volgenden en Jezus 
vonden.  
Efeziërs 3 vers 1-12. Paulus legt hier uit dat het 
evangelie ook is voor de niet joden. Ook de 
heidenen horen erbij….. 

In de preek wordt 
gerefereerd aan het 
‘gemak’ van het geloof toen 
vaak nog geleefd werd 
binnen de eigen zuil. 
Tegenwoordig is het lastig 
als openlijk twijfels worden 

gezet bij de verhalen in de Bijbel. Het kan de 
grond onder je voeten wegslaan.  
Toch is dat niet het belangrijkste. In de 
Bijbelverhalen zitten rationeel gezien vaak 
tegenstrijdigheden. Het gaat echter om de 
betekenis.  
De magiërs gingen naar koning Herodes. De 
machthebber. Via hem gingen ze door naar 
Bethlehem. Toen ze weer op weg gingen ging 
de ster hen voor. Feitelijk kun je hier 
vraagtekens bij stellen.  
De schrijver geeft uitdrukking aan een uiterst 
bijzonder gebeuren dat plaatsvond. 
Paulus legt dat nog eens uit. Het gaat om het 
geheel dat bijna niet te overzien is en dat je 
moet voelen.  

 
Cruyff wordt geciteerd: Je moet het zien om het 
te begrijpen…… 
 

Geboorte 
Er werd een geboortekaartje ontvangen:  

It is hast net te omskriuwen 
hoe bliid at wy mei dy binne 
Anke 29 desimber 2007 

Famke fan Erwin en Ria Polet 
en suske fan Berber en Nanne 

Sj.v.d.Kooistrjitte 22 
9088 BC Wirdum 

 

Bloemen 
De bloemen, verzorgd door Fokje 
Tolsma, gingen naar de familie Rinsma 
aan de Legedyk in Wirdum.  

 
Collecte 
1e collecte was voor de zending 
2e collecte was voor kerk 
 

Bijzonderheden 
Na de dienst was er 
koffiedrinken.  
Hiervan werd druk 
gebruik gemaakt 
waarbij de 
nieuwjaarswensen 
werden uitgewisseld.  

De koffie en 
de 
zelfgemaakte 
cakes 
smaakten 
prima.  


