
Liturgie voor de viering van 8 januari 2017; zondag Epifanie 

 

Plaats: Ontmoetingskerk 

 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

 

Organist: Marjan Klein-Spijker 

 

Bijzonderheden: Tijdens deze dienst worden de naamsteentjes aan de dopelingen van 2016 

gegeven 

 

Thema: Stralende ster 

 

 
 

 

De paaskaars brandt 

 

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal 

 

10.00 uur 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen. De ouderling van dienst geeft de voorganger 

voor de tafel een handdruk, de voorganger gaat achter de tafel staan. 

 

De stilte ontstaat 

 

De voorganger spreekt woorden van welkom. 

De voorganger sluit af met: “We bereiden ons in stilte voor op deze viering.”  

De voorganger gaat zitten. 

 

AAN HET BEGIN 
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Er ontstaat een korte stilte. In deze stilte klinkt kort orgelspel ter toewijding. 

Stil gebed 

 

Voorganger en gemeente gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging (staande) 

 

Gemeentezang: Intochtspsalm (staande): Psalm 72:3 en 4 

 

Gebed aan het begin (staande): 

 

Door het licht van een ster, God, 

hebt U mensen ertoe gebracht 

zomaar op weg te gaan 

en U in een kind te huldigen. 

Laat ook van ons een licht uitgaan 

dat mensen kan bewegen 

U te zoeken en U te aanbidden. 

Dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 

(Van der Zee, Zondagswoorden, p. 33) 

 

(We gaan zitten) 

 

Gemeentezang: Lied 498:1, 2 en 3 

 

Smeekgebed, besloten met gemeentezang: Heer, ontferm U! 

 

Lieve God, 

in een tijd waarin het vroeg donker is, 

willen we U danken voor het licht dat er is.  

De sterren en de maan aan de hemel,  

de lichtjes in huis.  

Dat geeft een veilig en vredig gevoel.  

Wij bidden U voor een veilig en vredig gevoel voor iedereen,  

ook bij mensen die niet zoveel lichtjes in hun huis hebben,  

of die zo verdrietig en boos zijn dat ze de lichtjes niet zien.  

Wilt U hen helpen, God, om naar de lichtjes te kijken,  

ze te tellen en zo te zien dat veel kleine lichtjes  

bij elkaar samen een groot licht maken.  

Wilt U ons helpen om een lichtje te zijn  

voor de mensen die wij kennen.  

En als we boos zijn of verdrietig  

laat ons dan zelf kijken naar de lichtjes,  

kleine momenten, waarop iets wel lukt,  

iemand tóch lief doet tegen ons.  

Want in al die lichtjes zien we  
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de grote stralende ster van U,  

die boven de stal van Jezus stond. 

Voor alle mensenkinderen in het donker  

bidden en zingen we samen: 

… 

 

(Kind op zondag) 

 

Gemeentezang (loflied): Lied 498:4 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

O God, vreemdelingen waren het  

die de weg wisten te vinden  

naar hem die wij onze bevrijder noemen;  

leer ons Jezus, uw kind  

niet te koesteren als eigen bezit,  

maar te eerbiedigen als godsgeschenk  

voor alle volken en alle mensen,  

en maak ons bereid te leren  

van wie anders denken of anders geloven. 

Maak ons bereid naar U te luisteren. 

Hier, bij de nevendienst en thuis. 

Amen. 

 

(Van der Zee, Zondagswoorden, p. 33) 

 

Gesprek met de kinderen: 

 

Wat gebeurt er allemaal als er een baby geboren wordt? 

 

We zingen met de kinderen: Lied 520: 1, 5, 6 en 7 

 

Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60:1-6 

 

60:1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 

2 Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 

 

4 Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 
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je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 

6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 

Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

 

Gemeentezang: Lied 496 

 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 2:1-12 

 

2:1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen 

er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van 

de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te 

bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar 

de messias  geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo 

staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 

minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal 

hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen 

weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 

met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u 

het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze 

geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die 

ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind 

was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis 

binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 

bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken 

aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar 

Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

 

Gemeentezang: Lied 518:1 en 3 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Het is een stralende ster die de magiërs uit het Oosten het bijzondere moment aangaven. En 

die de plek markeerden waar het bijzondere gebeurde. De geboorte van een koning. 

Het is de vraag of het met dit verschijnsel niet vooral om een literair gegeven gaat. En niet of 

nauwelijks om een historische beschrijving. Ik weet bijzonder weinig van de sterrenkunde. 

Wat ik er van anderen over lees is, dat men sinds Kepler een oplossing zoekt voor het 

verschijnsel. Kepler was een Duitse astronoom, astroloog en wis- en natuurkundige die leefde 

van 1571 –1630. Er wordt bij de ster uit het verhaal van Matteüs gedacht aan een zeer 

opzienbarende verbinding van twee sterren in het sterrenbeeld van de vissen. De sterren zijn 
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Jupiter en Saturnus. Bij het samenkomen zouden de planeten voor het oog van de mens zó 

dicht bij elkaar hebben gestaan, dat ze als één ster gezien konden worden. 

Uit overgeleverde aantekeningen in een astronomische kalender van de toen vermaarde 

sterrenwacht Sippar aan de Eufrat weten we, dat men dit fenomeen met grote precisie in het 

vooruit heeft kunnen berekenen. Deze kennis leverde veel spanning op: Jupiter is godheid van 

de wereld; Saturnus de ster van Palestina en de vissen zijn het sterrenbeeld van de eindtijd. 

 

In de bijbel komt het licht, ook het licht van sterren vaker voor. De ene keer is het een heel 

zichtbaar, concreet licht, zoals de flonkering van de sterren aan de hemel, die elke nacht weer 

wijzen naar de belofte van Gods verbond, eens aan Abraham gedaan, of zoals die vuurkolom 

die in de nacht voor het volk in de woestijn uitging. Het licht lonkt, wijst wegen, is als een 

belofte van een tijd die eens al zijn, een tijd waar geen duisternis meer is... De profeten 

spreken er dikwijls over, ook Jesaja: “Sta op en schitter, je licht is gekomen ... over jou schijnt 

de luister van de Heer.” (60:1). De Israëlieten die verbannen zijn naar Babylon zullen 

terugkomen. Jeruzalem mag aanzien dat haar kinderen weer terugkomen, dat de donkere 

tijden over zijn. Maar de profeet ziet meer: van alle kanten zullen ook vreemdelingen naar 

Jeruzalem komen om de beroofde stad eer te brengen. Daarom dat goud en die wierook 

(60:3.6). Goud als genoegdoening voor de geleden smart, en wierook om weer te branden in 

de tempel van de God van Israël om te belijden dat Hij de ware God is.  

Matteüs ziet het in Jezus werkelijkheid worden. Ziet het aan het licht komen. En dan niet in 

een grote stad als Jeruzalem waar het centrum van de macht zit, politiek en godsdienstig. 

Maar het begint in het kleine Bethlehem. Daar is het kind geboren dat licht en warmte brengt 

aan ieder die in duister gevangen zit. Hoe dan ook: door ziekte, armoede, onrecht, geweld, 

wat voor ellende dan ook.  

Buitenlanders, mensen van heinde en ver, niet-joden komen naar het kind toe. En zo begint 

Matteüs met dit verhaal over mensen van ver, die aangetrokken worden door het licht. Alsof 

hij aan wil tonen hoe groot de kracht van het licht is. En alsof hij wil benadrukken, dat het 

licht over grenzen heen gaat, en niet alleen voor hen dichtbij is. De einden van de wereld 

komen aan het begin van het evangelie naar Jezus toe. Zo begint het evangelie, met een 

beweging van buiten naar binnen ... Met de magiërs die van ver komen om Jezus te vinden. 

Het is niet toevallig, dat het evangelie van Matteüs straks eindigt met een beweging naar 

buiten toe, met een uitzending, waarbij de leerlingen door Jezus de wereld in worden gestuurd 

met de opdracht alle volken tot zijn leerlingen te maken. De beweging, van binnen naar 

buiten, de beweging naar het centrum toe, naar Jezus toe, wordt aan het einde van het 

evangelie, na Pasen, omgekeerd: de leerlingen gaan op weg, de wereld in, zodat het licht van 

Pasen blijft stralen. En ieder het kan zien.  

 

Het kind in de kribbe.  

De ster boven hem is een wegwijzer naar Jeruzalem, naar Bethlehem. Het pijltje van de 

TomTom die de eindbestemming van de magiërs aangeeft. 

Het kind in de kribbe is ook zelf een stralende ster geworden, die licht verspreid en die 

richting wijst. En waar je je aan kan warmen. 

Het kind in de kribbe - het is ook een prins, een pasgeboren koning. 

 

Ik maak een switch. Ik zet een wissel om naar onze kinderen.  

Ze liggen niet in een kribbe, maar in een wieg. Vaak uiterst zorgvuldig gekozen. En er komen 

als ze pas geboren zijn allerlei mensen om de pasgeborene te zien, te groeten. En vaak ook 

met allerlei geschenken. 

Zijn onze kinderen ook stralende sterren, zoals Jezus? Zijn onze kinderen prinsen en 

prinsessen, zoals Jezus een prins is? En vereren we hen net als de magiërs deden? 
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Ik mag hopen van niet. Dat zeg ik met voorzichtigheid. Omdat ik zelf ook weet hoe belangrijk 

en schitterend kinderen zijn. En het een grootse rijkdom is als je ze mag ontvangen. Zo beleef 

ik dat dan ook. Kinderen als geschenken in bruikleen van God zelf. En als ik iets over de 

opvoeding ervan zeg, dan ook vanuit de eigen ervaring dat ik het ook niet altijd goed gedaan 

heb of doe. Maar met het verhaal van vandaag, en met jonge ouders in ons midden, wil ik toch 

een paar dingen te verduidelijken. 

Allereerst je kind is geen Jezus. Dat sowieso. Jezus is uniek. 

En verder: je kind is op zichzelf ook geen ster.  

Ik werk dat uit aan de hand van gedachten van Wim ter Horst, die prachtige dingen heeft 

geschreven over liefde, opvoeden en troosten.  

Hij zegt: “Kinderen moeten liefde ontvangen, het meest als ze nog klein zijn of zich in een 

overgangsperiode bevinden tussen twee levensfasen. … Ze zijn net als de maan. Die heeft ook 

geen licht van zichzelf, maar straalt alleen terug waarmee ze wordt beschenen. En soms is het 

nieuwe maan en dan is er niets van dat terug stralen te merken. Langzamerhand, als ze wat 

ouder worden en zich in een rustige periode bevinden, gaan kinderen zelf ook gloeien en 

uitstralen. Ze zijn door het vuur van de liefde van de opvoeders aangestoken. Dan zijn ze een 

zonnetje in huis, op school en in de kerkelijke gemeente. Dat is vooral zo bij het z.g. ['enfant 

fait' – het] kind dat 'klaar' is - zo rond het negende en elfde jaar. Daarna breekt de puberteit 

aan. Dan lijkt het eigen licht weer gedoofd en is het vaak nieuwe maan. 

Wat opvoeders alles met elkaar aan liefde investeren in een kind, krijgen ze niet volledig 

terug en zeker niet met rente. Opvoeders houden nu eenmaal meer van hun kinderen, dan 

kinderen van hun opvoeders. Dat is maar goed ook, omdat anders het leven ondragelijk zou 

worden. Als kinderen volwassen zijn, moeten ze alleen verder. Als ze dan in staat en bereid 

zijn liefde te geven en te ontvangen, maken ze hun - voormalige - opvoeders gelukkig.” 

(Dr. W. ter Horst, Wijs me de weg, p.15) 

Een kind is dus niet zo maar een ster, een zonnetje. En al helemaal niet per definitie. 

 

Is je kind een prins of een prinses? 

Je hoort het nogal eens zeggen. Vaak liefkozend. En vast ook om er mee uit te drukken, dat je 

trots bent op je kind. Maar er zit iets venijnigs onder of achter. Dat jij als ouders te maken 

krijgt met een verwend kind. En dat jij als ouder de lakei van je kind bent geworden. 

Ik zag een kop op een website: “Help, mijn kind is een prins geworden (en daar heb ik zelf 

voor gezorgd….AARGH!)” of de kop van een artikel op de website van het Arnhems Kinder- 

en Jeugdteam: “Wie zit er bij u op de troon?” 

En je ziet hoe een kind zijn zin krijgt als het de hele supermarkt bij elkaar schreeuwt, omdat 

het nu net dát drinken wil hebben waarvan jij zegt dat het niet gebeurt. Of weigert op een stoel 

te blijven zitten en gillend het hele restaurant door rent. Ik citeer: “Feit is dat mijn man laatst, 

toen mijn zoon voor de zoveelste keer zijn bordje pasta met tomatensaus niet wilde omdat hij 

alleen nog maar droge paste eet, vanuit zijn tenen zei: “Zoals u wilt, prins Max.” Het was de 

spijker op z’n kop.“ En een artikel erover eindigt met: “… laten we het gewoon een beetje 

leuk houden hier. Zoveel tijd spenderen we niet met z’n drietjes en als er dan ook nog eens de 

godganse dag oorlog is dan is de kwaliteit van ieders leven ver te zoeken. 

Dus weet je wat? Ik ga me niet langer schamen, omdat ik toegeef als mijn peuter een zakje 

knijpfruit wil. [Pick your battles, zeggen ze toch?] Ik kies voor rust in de tent en kus de voeten 

van Prins Max.” (Femke Sterken, 20 maart 2016, Website Me to we) 

 

De professionals van dat Arnhemse kinder- en jeugdteam geven handreiking op hun website. 

Kinderen die behandeld worden als prinsen of prinsessen krijgen het voor elkaar om 

alles te krijgen wat ze willen hebben. En als het alles krijgt dan begint dit als 

vanzelfsprekend te worden. 
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Vrijwel iedere ouder vindt zijn of haar kind bijzonder en dat wordt een probleem als 

de kinderen zelf ook gaan geloven dat ze geweldig zijn. Kinderen die door ouders 

worden overladen met complimenten ontwikkelen vaak narcistische trekken, met alle 

onaangename gevolgen van dien. 

Deze kinderen hebben vaak een laag frustratiegehalte. Ze kunnen geen teleurstellingen 

aan en hebben geen rem op verlangens, want deze worden toch altijd ingewilligd. Ze 

kunnen niet tegen kritiek, vertonen agressief gedrag als ze gekrenkt worden en vallen 

ten prooi aan een verlammend gevoel van schaamte als ze ‘afgaan’. Het worden vaak 

onaangename volwassenen. 

Voorheen werd aangenomen dat gebrek aan ouderlijke warmte prinsen en prinsessen 

kweekte maar gelukkig is uit onderzoek gebleken dat dat niet klopt. Kinderen 

ontwikkelen die irritante trekjes juist doordat ze de opgeblazen mening van hun ouders 

overnemen en zich eigen maken. Enige terughoudendheid in het complimenteren van 

je kind is dus aan te bevelen. 

 

Wat je kunt doen is:  

Gewenst gedrag benoemen en dat te koppelen aan het positieve effect dat er door 

ontstaat. Dus niet: ‘wat ben je lief’ als je kind zijn broertje helpt, maar: ‘ik zie dat je je 

broertje helpt, wat werk je goed mee aan de sfeer’.  

Kinderen moeten leren omgaan met teleurstellingen, verdriet, boosheid, bang zijn, 

leren incasseren. Wanneer het geld op is gegaan aan computerspelletjes in plaats aan 

kleren zal het moeten wachten om die nieuwe spijkerbroek te kunnen kopen. 

Ouders voelen zich vaak ongemakkelijk als ze consequenties van ongewenst gedrag 

moet uitvoeren. Toch is dat nodig, en dat is ook wat kinderen willen want anders 

kweek je vreselijke mensen. 

 

En het zou mooi zijn als we dat kunnen voorkomen. En dat kinderen mensen worden die licht 

geven aan de wereld om hen heen. In het spoor van Jezus zelf. Hij is een echte stralende ster. 

 

Een ster die ons nieuw doet geloven, 

een glimlach van God in de nacht! 

Wij komen ons lot weer te boven: 

hij wijst ons de weg naar de dag! 

 

(uit: Ballade van de wijzen, Sytze de Vries) 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

Na dit meditatief moment kunnen de ouders hun dopeling gaan ophalen.  

We zingen intussen: Lied 506:1, 2 en 4 

 

De kinderen van de nevendienst komen terug. Met hen komen ook de gedoopten van het 

afgelopen jaar mee de dienst in. 

 

GEDENKEN EN GETUIGEN VAN DE DOOP 

 

Op deze zondag van Epifanie gedenken wij dankbaar onze eigen doop en we noemen blij de 

namen van degenen die in het afgelopen jaar in het midden van de gemeente het teken van de 

doop ontvingen. 
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De ouderling van dienst haalt de schaal met de witte naamsteentjes. Hieronder de doopnamen 

met cursief de roepnamen. 

 

21 februari 2016: 

1. Felix Daniël Bosman, geboren 14 juli 2015 

2. Tim Franciscus Bastiaan Elbers, geboren 10 november 2015 

3. Daantje Sofie Sijbrandij, geboren 15 november 2015 

 

24 april 2016: 

4. Daan Marinus Teunis van Doorn, geboren 5 september 2015 

5. Pepijn Finn de Boer, geboren 2 februari 2016 

6. Samuel Johannes (Sam) van Vuren, geboren 4 februari 2016 

 

12 juni 2016: 

7. Jacob Noordhof, geboren 5 maart 2016 

8. Olivia Gracia van den Berg, geboren 14 maart 2016 

 

30 oktober 2016: 

9. Yfke Casperina de Goeij, geboren 29 mei 2016 

10. Noa Feline Bladt, geboren 24 juni 2016 

11. Sam Jonas Arjan Jacobs, geboren 16 september 2016 

 

Gemeentezang (staande): Lied 781 (één keer voorspelen) 

 

 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
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Delen van de bloemengroeten 

 

Inzameling van de gaven 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

 

 
 

 
 

AAN HET EINDE 

 

Gemeentezang (staande) slotlied: Lied 871 

 

Uitzending 
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Zegen 

 

Gemeentezang: Lied 431C 

 

Afscheid assistent beheerder Henk Jansen 
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Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 


