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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 9 januari 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

De aanwezigen worden 
welkom geheten door de 
ouderling van dienst, 
Jelle de Jong. 
Onze gastpredikant is 
drs. A. Buizer-
Tchiengang van 
Leeuwarden. 
Wij zingen psalm 72: 1,2 
en 5. De predikant wenst 
een ieder een gezegend 
2011, waarna zij 

voorgaat in het openingsgebed. Daarna wordt 
het 6e vers van psalm 72 gezongen. 
Deze dienst staat in het teken van 
Driekoningen. Gebed om licht. Elke bede wordt 
afgesloten met een gezongen “Heer ontferm U”. 
Daarna gezang 160 “Komt ons in diepe nacht 
ter ore”. 
Dankgebed voor de komst van het Kind van het 
Licht. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 60: 1-6 (Het nieuwe 
Jeruzalem). 

Zingen gezang 163 “Gij zijt een mensenzoon, 
Gij komt van ver”. 

 
2e lezing: Matteüs 2: 1-12 (De vlucht voor 
Herodes en Archelaüs). 
Wij zingen het lied van “De wijzen” van Hanna 
Lam, waarvan een kopie is uitgereikt aan de 
gemeenteleden bij binnenkomst in de kerk. 
 
Preek: 
Wie wijst ons 
vandaag de weg? 
Magiërs hebben een 
ster gezien. Voor de 
mensen van ver is 
het bekend gemaakt 
dat de Redder geboren is, maar de mensen van 
dichtbij weten het niet. Het licht van de ster 
maakt hun droom wakker. En ze gaan op weg. 
Ze zoeken eigenlijk een nieuwe planeet, een plek 
op aarde waar ze hun droom van vrede en 
gerechtigheid kan worden gerealiseerd. Het is 
voor hen een verrassing (zoals de kleine Prins in 
het boek van A.de St-Exupéry) om dat te 
ontdekken in het licht van de ster. Het kleine, 
kwetsbare kind, de Vrede zelf. Het geboren kind 
maakt hun droom wakker. Voor dat klein kind 
gaan zij door de knieën. De wijzen geven 
kostbare geschenken; een verhaal vol symboliek. 
Het Kind geëerd als koning, als God en mens 
volgens de kerkvaders in de eerste eeuw van het 
Christendom. Middeleeuwers zeiden: Zij gaven 
goud omdat Maria en Jozef arm waren. Goud is 
om je waarde en je kotsbaarheid te ontdekken. 
En  wierook staat voor stank opheffen zodat je 
lieflijke geur en vreugde ontmoet. Mirre tegen 
ziekte. Zo kunnen wij nu ook voor elkaar leven: 
elkaar zien zoals God ons ziet, er voor elkaar zijn 
in lijden en in vreugde. Zoals Martin Buber het 
zegt: elk mens draagt iets kostbaars in zich mee. 
 
Orgelspel, waarna gezongen wordt gez.161 “Uit 
uw hemel zonder grenzen”.  
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Wij danken voor het kind Jezus, wij bidden voor 
hen die het licht niet zien en voor de kinderen 
die niet worden erkend. 
Na het stil gebed volgt het gezamenlijk 
uitgesproken Onze Vader. 
 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door ouderling van dienst. 
Volgende week is de doopdienst. 
Kerstaktie heeft 430 voedselpakketten 
opgebracht. 
1e Collecte: diakonie 
2e Collecte: kerk 
Tijdens de collecten wordt “Hear, wês mei ús” 
gespeeld.  
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar: Trienke Huisman, die 

zich weer heeft 
verbonden met onze 
kerk. 
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door: Lies 
de Jong. 
 
De wijzen zijn een 
andere weg terug 
gegaan, nadat ze 
het Kind hadden 
gezien; zo gaan wij 

misschien ook anders terug dan we zijn 
gekomen.   
 

Heenzending en Zegen 
Met de Zegen van de Heer worden we 
heengezonden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. A. Buizer-Tchiengang, 

Leeuwarden 
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong (1e), 

 Sándor Weerstra (2e) 
Diakenen: Tjitske Visser en Wybren 

Jongbloed 
Kinderdienst:    Corrie Brouwer 
 


