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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Snein 4 jannewaris 2008 

 
Tsjinst fan Tarieding 
 
Het openingslied was Psalm 66 vers 1 en 5 
“Breek aarde uit in jubelzangen”. 
 
Ds. Van der Ploeg vroeg of de kinderen voor de 
kindernevendienst bij hem wilden komen. Het 
waren Hessel en Jan Reitsma die van boven  
moesten komen en naar voren gingen om het 
licht van de predikant te ontvangen. Dominee 
veronderstelde, gezien hun rode wangen, dat 
ze vast de afgelopen 
dagen geschaatst 
hadden. En dat was 
inderdaad het geval. 
Hij vroeg hoe de 
vakantie was 
geweest en of ze al 
weer zin hadden om 
naar school te gaan.  
 

Tsjinst fan it Wurd.  
Lêzing: Matthéüs 1. De predikant las het 
geslachtsregister uit Mattheus 1 tot en met 17 
voor. Al de geslachten van Abraham tot David 
zijn veertien geslachten en van David tot de 

Babylonische 
ballingschap 
veertien 
geslachten en 
van de 
Babyllonische 
ballingschap tot 
de Christus 
veertien 
geslachten. 
Daarna zongen 
we gezang 434 
“lof zij de Heer”. 

 
De volgende schriftlezing was  
Mattheus 2 “De wijzen uit het Oosten”. 
Aansluitend zongen we gezang 145 “Nu zijt 
wellekome”.  
 
Preek:  
De predikant meldde dat hij bij de voorbereiding 
tegenkomen was dat het dinsdag, 6 januari a.s., 
de verjaardag van Ds. Hinne Wagenaar is. 
 
Het thema van de preek was: Vier vrouwen en 
drie koningen. De preek ging over werkelijkheid 
en fantasie, over realiteit en verbeelding en 
waarheid tegenover leugen. 
De boodschap van de preek was om niet 
leugenachtig te zijn zoals Herodus. Die zei 
namelijk dat hij de nieuwe koning wou opzoeken 
om hem hulde te prijzen. Het gaat er om dat wij 
dat ook  waarachtig doén. Als je weet waar je de 
koning kunt vinden, breng hem dan hulde in 
woord en daad. 
De koningstitel is voor drie personen namelijk: 
David, Jezus en Herodus. Maar er zijn nog drie 
koningen die je in andere bijbelboeken aantreft 
maar die Mattheus niet noemt. Het gaat echter 
niet om de preciese weergave van het 
geslachtsregister, maar om het evangelie. Hij 
verzwijgt drie koningen, maar benoemt wel vier 
vrouwen, waar onder Rachab, Ruth en Batseba. 
De boodschap hierin is dat het evangelie voor 
iedereen is. De vier vrouwen staan namelijk 
symbool voor de vier windstreken. De drie wijzen 
staan representant voor alle rassen: Baltazar 
voor blank (komt uit Europa),Melchior voor geel 
(komt uit Azie) en Caspar voor zwart (komt uit 
Afrika). 
 
Muzyk 
Na de preek was er orgelmuziek.  
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Daarna zongen we het toepasselijke gezang 
140 vers 2 en 4  “Aan de Koning uitverkoren, uit 
een maagd voor ons geboren, moet ons hele 
hart behoren, onze lof en eer en prijs.”  
 
Afkondigingen 
Teake wenst een ieder uit naam van de 
kerkenraad Folle lok en Seine. Straks bij het 
koffiedrinken kan iedereen elkaar nog een 
gelukkig nieuwjaar wensen.  
 

Tsjinst fan it delen 
1e Collecte: zending  
2e Collecte: Kerk  
 
 

Tsjinst fan de gebeden 
De predikant bidt dat een ieder de draad in het 
nieuwe jaar weer goed mag oppakken. Hij bidt 
onder andere voor de kinderen die weer naar 
school moeten en voor de mensen die morgen 
weer aan het werk gaan. 
 
We zongen als slotlied gezang 166 “Juicht 
voor de koning van de joden”. 
 
Tot slot wenst de predikant een ieder veel heil 
en zegen voor het nieuwe jaar. Hij  wenst ons 
Gods zegen en dat we zo 
ook een zegen voor 
elkaar mogen zijn. 
 

Blommen  
De bloemen gaan naar 
Sieta Broersma. 
De bloemen waren 
verzorgd door Gina 
Turkstra.  

 
 

Meiwurkers 
Foargonger:   J. Van der Ploeg uit 

Sneek 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Âlderling fan tsjinst: Teake Posthuma 
2e âlderling  Janke Riemersma 
Diakens:  Frieda Wijbrandi en 

Bea Koornstra 
Bernenjonkentsjinst: Corrie Brouwer  

Nei de tsjinst wie der kofje en winsken de 
minsken elkoar folle lok en seine yn it nije jier.  

 

 
  
 
 
 
 
 


