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Dienst van de voorbereiding 
De kerstboom staat nog steeds in de kerk. Het 
is vandaag „3 koningen‟. De advenstster brandt 
vandaag voor het laatst sinds die op 27 
november is ontstoken.  

 
Nadat Dick Wijbenga ons 
welkom heeft geheten zingen 
we ons intochtslied: 
Ps 72: 1 
 
 

Dienst van de schriften 
Ds. Hiemstra gaat ons voor in 
gebed waarna we lezen uit 

Jesaja 60:1-6 
„Sta op en schitter, je licht is gekomen‟. 
Hierna zingen we ps 87:1,4 
Vervolgens lezen we Matheus 2:1-12 
„Toen Jezus geboren was in Betlehem in 
Judea, tijdens de regering van Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem 
aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning 
van de Joden? Wij hebben zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om hem eer te 
bewijzen‟. 
 

Preek 
Ds. Hiemstra 
vraagt wie er 
vannacht 
gedroomd heeft. 
Vaak komen 
dromen niet uit, 
ze kloppen 
meestal niet met 
de werkelijkheid.  
In de gelezen 
verhalen horen 
we dat men gestuurd wordt om te handelen, de 
wijzen gaan luisterend handelen, terwijl ze geen 
gelovigen zijn. Ze hebben een blind vertrouwen.  
„Sta op: het licht is gekomen‟. 
Jezus verschijnt (Epifanie)  in ons leven. Hij gaat 
met ons mee om ons te „verlichten‟. 
Na de preek zingen we gezang 290:1-6. 
 

Dienst van het Delen 
Er worden mededelingen gedaan door 1e 
ouderling Dick Wybenga. . 
 
De collecten:  
1e Diaconie 
2e kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We bidden en danken met elkaar. Hierin wordt 
het werk van Mw. Talsma genoemd en spreekt 
Ds.Hiemstra dankbaarheid uit voor het vele werk. 
We sluiten de gebeden af met het “Onze Vader” 
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Bloemengroet 
Martje Meijers neemt 
het woord en vraagt  
Mw. Griet Talsma naar 
voren. Mw.Talsma is 
gestopt met het 
bloemen werk. 40 jaar 
lang heeft ze, samen 
met een aantal andere 
dames, de bloemen in 
de kerk verzorgd. 
Bijzonder dat ze dit zo 
lang heeft willen en 
kunnen doen. 
Als dank van onze 
gemeente krijgt ze deze 
zondag de bloemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heenzending 

Na het zingen 
van het slotlied 
worden we 
heengezonden 
met de zegen van 
de Heer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hiemstra, Drachten. 
Organist/pianist:  Klaske Deinum 
Koster:    Sake Mink 
Ouderling van dienst:  Dick Wybenga, 
2e Ouderling:  Martsje Meijers 
Diakenen: Wybren Jongbloed, 

Tjitske Visser. 
Bloemen: Neeltsje Hellinga. 


