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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Drie koningen 

zondag 3 januari 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
Openingslied psalm 62: 1 en 5. 

“God is een schuilplaats voor ons allen”. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed bij de opening van de bijbel: 
“ Heilige Geest, wij bidden u, 

kom in ons midden en raak ons aan! 
Breek door de muren heen, 
de muren die we om onszelf  
heen hebben gebouwd, 
de muur tussen onszelf en de ander,  
de muur tussen onszelf en u. 
Raak ons aan”. 
 
1e lezing:  Psalm 72 (de Keningspsalm)  
 2e lezing: Matt. 2:1-18. (it ferhaal fan de 
oanbidding fan de wizen út it easten)  
Sy fertsjintwurdigen de hiele wrâld en seagen it 
bysûndere Bern wól, wylst de eigen minsken it 
net yn de gaten hiene.  
Yn de preek hat dûmny ús útlein dat der yn de 
Bibel eigentlik net sprake is fan trije keningen. It 
giet foaral oer twa keningen: kening Jezus en 
kening Herodes. 
De iene dy’t hiel makket, genêst en opwekket.  
De oare dy’t fernielt, brekt en deamakket. 
Nei de oanbidding fan Jezus is der gjin wei 
werom foar de Magiërs. Net werom nei de 
machthawwers. Net wer geweld, slavernij en 
útstrûpe. Dat jildt ek foar ús. As wy Kristus 
sjoen ha meie we him folgje yn alles wat Hy ús 
foardien hat. Wy kieze foar dy Iene en meie mei 
de psalmist fan psalm 72 sizze: Leve de 
Kening! 
 
We zingen vlak voor de kinderen naar de KND 
gaan: 
“De wijzen, de wijzen, 

 
die gingen samen reizen”  
van Hanna Lam. 
 
Kindernevendienst: 
Er zijn twee kinderen aanwezig. 
Jan Reitsma en Jonas Wagenaar. 
Ze krijgen van de predikant de kinderbijbel en het 
lantaarntje mee. 
Sietske doet vandaag de kindernevendienst. 
 
We lezen in de Fikary uit Kind op Zondag een 
verhaal over de wijzen uit het oosten. Een 
bekend verhaal en ze begrijpen het goed. 
We praten na over het verhaal. Waarom gingen 
de wijzen op de terugweg niet langs de koning 
om hem te vertellen waar het koningskind 
geboren was?  
 
Aan welk verhaal doet ons de kindermoord 
denken? Wat zouden wij mee nemen naar het  
koningskind als wij bij hem op bezoek zouden 
gaan?  Ik leg uit wat het goud, de wierook en de 
mirre eigenlijk betekent. Dat het niet zomaar 
cadeaus zijn. Het goud staat voor de koning, de 
wierook voor de priester en de mirre (een olie, 
zalf) voor de herder. 
Ik heb wierook en olie meegenomen en een 
zelfgebakken cake in goudpapier ingepakt. Dat 
nemen we mee terug naar de kerk. Ook zijn er 
twee zilveren kroontjes. Voor ieder kind 1. 
Omdat het 
nog geen tijd 
is doen we 
het spelletje 
“ik ga op reis 
en neem 
mee…. “. De 
wijzen waren 
tenslotte op 
reis en Jozef 
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en Maria  ook. We mogen 
alleen 
“kerstverhaalwoorden” 
gebruiken: 
Baltasar, wierook, de ster, 
de stal, Maria, Jezus, een 
schaap, een ezel etc. 

Kortom een hele koffer vol.   
We hebben het leuk gehad 
met ons drieën. 
 
Na de preek komen de 
kinderen de kerk in met 
goud, wierrook en mirre. De 
predikant legt ook nog even 
uit aan alle mensen wat de 
betekenis daarvan is.  
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: diaconie 
2e Collecte: kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
“Hillich bern út Bethlehim, 

Sjoch ús sa’t wy hjir binne….” 
 Dûmny spruts in bysûnder gebed út dat hy faak 
brûkte doe’t hy dûmny wie foar bûtenlânske 
studinten. Hy hie it bewurke en fan it Ingelsk yn 
’t Frysk oerset.  
De gebeden stiigden omheech tagelyk mei de 
wijreek dy’t troch de bern meinommen wie. 
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar 
Hinne en Sietske 
Het bloemstuk was 
gemaakt door:    
Gina Turkstra. (lange 
witte rozen in een smalle 
hoge vaas, met 
chrisanten en groen) 
 

 
 
 

 
 
 

Koffiedrinken 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
Er blijven een groot aantal gemeenteleden en 
ieder wenst elkaar “folle lok en seine”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:     Janny Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong 
Diakenen:Jannie Lindeman en  

    Hinke Meindertsma 
2e âlderling: Teake Posthuma 
Diakens: Hinke Meindersa en 

  Gjalt Lindeboom 
Kinderdienst: Sietske Visser 
 
 
 


