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TER OVERDENKING 
 
 
 
Overweging - Epifanie 
 
De betekenis van de drie grote feesten Kerst, Pasen en Pinksteren zijn bij de 
meeste mensen min of meer bekend. Ik dacht iets te schrijven over Epifanie, 
want dat lijkt me een feestelijke periode van het kerkelijk jaar waar lang niet 
iedereen iets van weet. Zoek ik in diverse handboeken naar een leesbaar 
overzicht over Epifanie, vind ik bij Wikipedia een heldere inleiding te vinden. Is 
het internet handig of niet? Uit die inleiding de volgende interessante gegevens: 

 
Het feest ontstond in de vierde eeuw in het Oosters christendom en was 
oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van 
God op aarde te vieren (Epiphaneia is Grieks voor ‘verschijning’). Daarbij 
werden de tekenen van Jezus’ goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de 
Maagd Maria, het bezoek en de aanbidding van de Wijzen uit het Oosten, 
gebeurtenissen uit Jezus’ jeugd en de doop door Johannes de Doper. 
 
De Kerk van de Latijnse ritus vierde de geboorte van Jezus echter steeds op 
25 december. Met de overname van het feest van de Epifanie op 6 januari door 
de Latijnse Kerk werd daarom alleen de aanbidding der wijzen herdacht, 
waarmee de bekendmaking van Christus aan de wereld wordt gevierd. 
  
Nergens vermeldt de evangelist Matteüs in zijn geboorteverhaal dat er precies 
drie Wijzen of Magiërs zijn; Matteüs 2:1-18 vermeldt wel het verhaal van de 
Wijzen (magoi) die het Kerstkind kwamen bezoeken. In de latere kerstverhalen 
(reeds bij Origenes in de 3e eeuw) zijn er drie van gemaakt, wellicht omdat de 
Wijzen drie geschenken aanbieden: goud, wierook en mirre. De Wijzen zijn in 
de volksverhalen en bij Tertullianus koningen geworden omdat de tekst van 
Matteüs laat denken aan Jesaja 60,3.6: "Volkeren komen naar uw licht, 
koningen naar de glans van uw dageraad. …Een vloed van kamelen zal u 
overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, 
met goud en wierook beladen." Onder invloed van deze tekst (en van psalm 
72,10) zijn de Wijzen koningen geworden, die reisden per kameel. Sedert de 8e 
eeuw vindt men hun namen als Caspar, Melchior en Balthasar. 
 
 
 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters_christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maagd_Maria
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_Oosten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_%28getal%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Origenes
http://nl.wikipedia.org/wiki/3e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_%28getal%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wierook
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mirre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jesaja_%28boek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/8e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/8e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caspar_%28heilige%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melchior
http://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_%28heilige%29


Dopen en zegenen 
 
Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter 
herinnering aan de doop vindt met Driekoningen in Rooms-katholieke kerken 
de wijding van het water plaats. Met dit wijwater kunnen huizen worden 
gezegend. Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met krijt de letters 
“C+M+B” op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen 
houden. Dit blijft dan op of boven deur staan tot Pinksteren. 
De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk: “Christus Mansionem 
Benedicat”. Dat betekent: “Christus zegene dit huis”. De letters verwijzen ook 
naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het 
oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-
gelovigen (‘heidenen’) aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De 
gebruikelijke vorm is dan bijv. voor dit jaar:xx+C+M+B+yy. Bij ‘xx’ worden de 
eerste twee cijfers van het jaartal ingevuld en bij ‘yy’ de twee laatste cijfers. In 
2022 staat er dan bijvoorbeeld: “20+C+M+B+22”. De ‘+’staat voor een 
kruisteken. 
 
Tot zover Wikipedia.  
De kleur in deze tijd van het kerkelijk jaar is nog steeds wit.  
Aansluitend en behorend bij de Kerstkring vieren we namelijk hoe Christus aan 
het licht komt. De lezingen cirkelen rondom dat gegeven. We lezen ze opnieuw 
deze weken in de hoop ook zelf aan dat licht te geraken! 
 
 

Daan Bargerbos 
 
 
 

KERKDIENSTEN  Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo 
        
 
Zondag 8 januari 10.00 uur Ds. D. Bargerbos   Diever 
 
Zondag 15 januari 10.00 uur Ds. K. Mos uit Hoenderloo Diever  
 
Zondag 22 januari 10.00 uur Dhr. J. Klop uit Zeewolde  Diever 
   
Zondag 29 januari 10.00 uur Ds. D. Bargerbos   Diever 
     Heilig Avondmaal 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
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HERVORMDE GEMEENTE 
 
BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
Met de eerste zondag van Advent is een nieuwe kerkelijk jaar begonnen. Dit 
jaar neemt met name de evangelist Mattheüs ons bij de hand. Roel A. Bosch, 
auteur van het boekje ‘De kleur van God’, schreef onderstaande meditatieve 
regels bij de lezingen voor komende zondagen. 
 
8 januari - 1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer  
Jesaja 42, 1-7(9) Psalm 89,20-28, Matteüs 3,13-17  
…want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te  vervullen. Matteüs 3,15 

Gerechtigheid wordt vol en overvloedig 
waar wie de macht heeft zich een hand laat reiken 
en zich laat leiden door wie blind en kwetsbaar is. 
Zo duikt u, Jezus, onder in het water 
van onze doodsnood, onze diepe angst, 
zo koestert u de vlam van ons verlangen, 
het zwakke lampje van geloof in u, 
zo heiligt u de mensen, kinderen van u, 
die smachten naar het recht. 
We bidden u: vervul voor ons het recht, 
help ons gedoopt te zijn, ten onder en weer boven, 
gebroken en rechtop. 
 

29 januari – 4e zondag na Epifanie 
Sefanja 2,3; 3,9-13, Psalm 37,1-11, Matteüs 5,1-12 
Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedige van het land, 
zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed. Sef. 2,3 

Zo weinig is er zalig in ons leven, 
zo veel versnipperd en verbrokkeld, 
goed en slecht dooreen. 
Vreugde, verdriet, honger en brood, vrede, geweld, 
ze lopen door elkaar als water en azijn. 
Is dan de grote mond een overlevingstruc, 
het schreeuwen, overschreeuwen van de pijn? 
Of beter: duiken en onzichtbaar ondergaan, 
vermijden iemand ooit tot last te zijn, om iets te vragen? 
Als u de pijn en moeite meeneemt op uw berg, 
benoemt en klinken laat, en mensen aan het licht brengt 
die arm en treurend, stil, verborgen zalig mogen zijn, 
geef ons dan mee dat vredestichten loont, 
dat recht en recht staan toekomst open doen. 
 

Daan Bargerbos 



Morgengebed 
Op 15 januari is er een morgengebed, voorbereid door Ina Lubbers, Annie 
Mulder en Jaap Ruiter. De lezing zal gaan over de bruiloft te Kana, waar ook 
de moeder van Jezus, Jezus zelf en zijn kersverse leerlingen aanwezig zijn. De 
wijn is op en na wat geharrewar tussen moeder en zoon geeft Jezus aan dat 6 
vaten gevuld moeten worden met water. Het vervolg is bekend en dit is het 
eerste wonderteken van Jezus. U bent van harte uitgenodigd. 

Annie Mulder 
 
Wijkbijeenkomsten  
In februari en maart zullen er wijkbijeenkomsten georganiseerd worden. Twee 
thema’s staan op het programma: 1. Kennis maken met de dominee en 2. De 
samenwerking van de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo. We zullen 
de bijeenkomsten zoveel als mogelijk bij gemeenteleden thuis houden. 
De brief met informatie hierover treft u aan in de enveloppe van de Actie 
Kerkbalans die half januari bij iedereen wordt bezorgd. In deze brief treft u de 
uitnodiging aan voor de bijeenkomsten, inclusief een aanmeldingsstrook. U kunt 
op die strook onder meer aangeven of u bereid bent een groep mensen (van 
maximaal 8 personen) te ontvangen, of dat u bijvoorbeeld vervoer nodig heeft 
om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. We vragen u het liefst via 
mail te reageren, maar ook adressen en telefoonnummers van inleverpunten 
vindt u vermeld in de brief. Natuurlijk hopen we op een grote opkomst en ik zie 
er in elk geval naar uit om u en jou op deze bijeenkomsten te ontmoeten! 
 
Daan Bargerbos, mede namens de voorbereidingsgroep, bestaande uit Martha 
Pluim, Annie Mulder, Jacomijn Coumou en Roelof Bolding. 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 

Samenvatting gezamenlijke Kerkenraadsvergadering Hervormde 
gemeente Diever en Dwingeloo van 29 november 2022. 
Op 29 november vond de kerkenraadsvergadering weer plaats. Riemie 
Godeschalk heette een ieder welkom en ds. Daan Bargerbos gaf uitleg over het 
thema Heilig Avondmaal. We bespraken of er een verschil is tussen de woorden 
het Heilig Avondmaal en de Maaltijd van de Heer? En vervolgens welk gevoel 
je hebt bij het Heilig Avondmaal?  Als laatste hoe belangrijk is het besef voor 
jou dat Pasen alles te maken heeft met het Joodse Pesach? 
Na deze uitleg startte de vergadering. Er werden diverse punten besproken. Zo 
zal in het voorjaar 2023 het groot Huisbezoek in Diever en Dwingeloo 
plaatsvinden. De uitnodigingen worden aan de enveloppen van Kerkbalans 
toegevoegd. 
De ouderlingen geven aan, dat er volgend jaar vier morgengebedsdiensten, één 
Drentse dienst en één Taizédienst zal zijn. 
De diaconieën van de Hervormde kerken Diever, Dwingeloo en Brug-Eskerk 
hebben voor kerstpakketten gezorgd voor degene die het extra moeilijk hebben. 



De verjaorsvisite in Over-Entinghe was goed geslaagd, er kwamen ongeveer 
35 personen op visite. 
Annie (de vrouw van ds. Daan Bargerbos) is beschikbaar, indien iemand, die 
gebruik maakt van de voedselbank en niet de mogelijkheid heeft om deze zelf 
op te (laten) halen (geen vervoer), om de voedselpakketten te brengen. 
De kerkrentmeesters Diever hebben een begin gemaakt met het opstellen van 
het onderhoudsplan voor de komende 6 jaar. De energiekosten baren hen veel 
zorgen. Verder zijn de kerkrentmeesters bezig met de voorbereiding voor 
Kerkbalans 2023. 
Ook is de begroting 2023 opgemaakt met voor eerst een nadelig saldo, dit komt 
met name door de hoge energiekosten.  
De geraamde bouwkosten van Nicolaaskerk worden overschreden, maar zullen 
tot een minimum beperkt worden. De oude kerkbanken worden verkocht en er 
wordt een stoelenactie opgezet. 
Ook bij Dwingeloo is een nadelig saldo voor 2023 begroot. Bij de diaconie 
Dwingeloo is er extra begroot voor armoedebestrijding.  
Annie Mulder sluit de vergadering met het voorlezen van een gedicht van Klaas 
Holwerda: Heer, nu de avond valt (blz. 566 liedboek) en  van Andries Govaart: 
Zegen ons met uw stilte (blz. 579 liedboek)  

Corrie Timmer 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2023   
“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. 
Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer 
op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar 
leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar 
omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de 
samenleving die onze steun nodig hebben.  
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Actie Kerkbalans. Tijdens 
deze actieperiode vragen wij al onze leden om een financiële bijdrage, zodat 
we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de 
Actie is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst 
willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor alle 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.  
De brief met het verzoek om uw bijdrage wordt tussen 14 en 28 januari door 
een van de vele vrijwilligers bij u in de brievenbus gedaan en later weer 
opgehaald. Wij rekenen weer op u!  
 
Cvk collectedoel januari 2023 
Het maanddoel voor de maand januari is het onderhoud van de orgels en 
piano’s.  Zowel het Van Oeckelen orgel (1881) in de Pancratiuskerk als het Jan 
van Gelder orgel (1886) in de Nicolaaskerk behoeven regelmatig (kostbaar en 



specialistisch) onderhoud en moet jaarlijks worden gestemd. Naast een aantal 
vaste organisten is er een pool van organisten die met groot enthousiasme 
spelen op onze orgels. Ook de piano’s die beide kerken bezitten, die veelvuldig 
gebruik worden, dienen minimaal één keer per jaar te worden nagekeken en 
gestemd. 

 
Cvk collecte 29 januari 2023 
De cvk collecte op 29 januari is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name 
voor de kosten voor het verzorgen van de online kerkdiensten via het 
ondertussen bij u wel bekende  www.kerkdienstgemist.nl.  Behalve het 
abonnement betalen beide kerken ook voor het gebruik van internet. Voor ons 
forse bedragen die maandelijks terugkeren. Wij willen u daarom deze collecte 
deze maand van harte aanbevelen. 

      Jaap Ruiter en Peter Sminia 

 
DIACONIE 
 
Diaconie collectes 

8 januari Stichting Exodus Nederland 
Stichting Exodus Nederland is een zorgorganisatie die landelijk met zo’n 300 
professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex)-
gedetineerden en hun familieleden. De stichting bestond aanvankelijk uit een 
aantal regionale stichtingen met eigen bestuurders. Sinds 1 januari 2022 zijn al 
deze regionale afdelingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één 
landelijke stichting. Op dit moment bevindt de organisatie zich in de 
overgangsfase en worden de huidige regio’s nog bestuurd door een eigen 
bestuurder. De stichting biedt de deelnemers een begeleid wonen traject aan 
in Exodushuizen verspreid over het land, o.a. in Groningen en Hardenberg, of 
er wordt steun geboden met ambulante hulpverlening. Iedere deelnemer begint 
met een kennismakingsgesprek, waardoor persoonlijk gerichte zorg kan 
worden geboden. Deelnemers die in de Exodushuizen wonen zijn minimaal 26 
uur per week actief binnen de dagbesteding, hebben een vrijwilligersbaan of 
soms zelfs een betaalde baan. Van begeleid wonen wordt overgeschakeld naar 
zelfstandiger wonen met ambulante begeleiding. Het einddoel is zelfstandig 
wonen.  

 
15 januari Stichting Heifer 
Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie die deel uitmaakt 
van het internationale Heifer netwerk, dat in 1944 startte met de bestrijding van 
honger en armoede door het stimuleren van duurzame veehouderij. (Heifer is 
het Engelse woord voor vaars). Heifer werkt samen met boerengezinnen in 
Latijns-Amerika, Afrika en Azië. In eerste instantie ligt de focus op verbetering 
van het inkomen, maar alleen als je de mensen en vooral ook het milieu hierbij 
mee neemt kun je de kwaliteit van leven verbeteren op de lange termijn. Men 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


doet dit via zogenaamde Signature programma’s. Programma’s van 10-15 jaar 
die gericht zijn op een duurzaam leefbaar inkomen voor de gezinnen en de 
samenleving waarin zij zich bevinden, onder meer ook door samenwerking met 
andere partijen, zoals overheden 

 
22 januari PKN Missionair werk, de Dorpskerkenbeweging 
Bijna elk dorpsaanzicht in Nederland wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het 
tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de 
samenleving. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, 
een maatschappelijke functie, juist ook in de huidige tijd. Om dat zo te houden 
is in 2018 door de PKN de Dorpskerkenbeweging in het leven geroepen om 
kleine gemeenten een platform te bieden waar zij ervaringen kunnen delen, 
ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren. Daarbij wordt 
uitgegaan van vier pijlers: 1.Bezinning op geloven en kerk-zijn in de 21e eeuw. 
2.Lichter kerk-zijn. Hoe kun je kerk zijn in en voor het dorp met minder mensen 
en middelen. 3.Relatie kerk en dorp. Hoe leg je verbinding met mensen in het 
dorp en met wat hen bezighoudt en 4. Kerk en leefbaarheid. Hoe kan de kerk 
bijdragen aan vraagstukken rond zorg, eenzaamheid, duurzaamheid, 
landbouw, armoede en vergrijzing? 
  
29 januari Voedselbank 
De collecte voor de Voedselbank behoeft nauwelijks meer een toelichting. We 
kennen allemaal de problematiek, ook binnen onze zo op het oog welvarende 
gemeente Westerveld. Het afgelopen jaar heeft bij de Voedselbank Westerveld 
een stijging laten zien in het aantal deelnemers van 60%!! En helaas ziet het er 
niet naar uit dat hierin voorlopig een kentering zal komen. Daarom is onze hulp 
met het geven van producten maar ook zeker financieel (o.a. hoge 
energiekosten bij de opslag van voedselproducten) hard nodig. 

 
5 februari KiA Werelddiaconaat 
Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door 
geld in te zamelen. Nu hebben zij onze hulp nodig. In Pakistan ondersteunt Kerk 
in Actie de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen en 
leningen. Award begeleidt hen na die opleiding bij het opzetten en uitbouwen 
van een eigen bedrijf. Daarnaast helpt zij jongeren die een universitaire studie 
willen gaan volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor nodig 
is. Maar Award wil niet alleen jongeren economisch zelfstandig maken, ze 
brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, 
waardoor het onderlinge begrip toeneemt in een land waar religieuze 
verschillen nogal eens voor gewelddadige uitbarstingen zorgen. 
 

  



UIT DE GEMEENTE 

 
Melding van ziekte en overlijden. 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
Meditatieavond woensdag 11 januari om 19.30 uur in het koor van de 
Pancratiuskerk in Diever. 
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van 
de maand om 19.30 uur ’s avonds een meditatiebijeenkomst in het koor van de 
Pancratiuskerk in Diever en het duurt ongeveer een uur. In het nieuwe jaar 
misschien ook weer om en om in de Nicolaaskerk in Dwingeloo (zie het 
kerkblad) 
 
De geplande bijeenkomsten in 2023 zijn de woensdagen 11 januari, 8 februari, 
8 maart, 12 april en 10 mei. 
 
Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund 
met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Dan kan het 
gebeuren dat onze aandacht opengaat naar ons eigen innerlijk, naar iets dat 
ons aanraakt en ontroert.  
Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in het koor van 
onze mooie kerk – is van harte welkom. Na afloop is het mogelijk even na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je je opgeeft 
bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: immy.zuidema@home.nl of bij 
Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919, email: jacomina.coumou@freenet.de 
 
 

AGENDA 

Datum  Tijdstip Activiteit 
4 januari 10.00 – 11.30 Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk 

11 januari  19.30 – 20.30 Meditatieavond, Pancratiuskerk 

18 januari 10.00 – 11.30 Groet en Ontmoet, Pancratiuskerk 

 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk  25 januari 2023 inleveren bij          
email: redactie@hervormddiever.nl. De volgende Samenspraak verschijnt 
op:  3 februari, 3 maart en 31 maart 2023. 
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BIJBELLEESROOSTER 
 
januari 
zondag 8 Matteüs 3:1-12 
maandag 9 Matteüs 3:13–4:11 
dinsdag10 Psalm 20 
Woensdag 11 Spreuken 16:1-9 
donderdag 12 Spreuken 16:10-22 
vrijdag 13 Spreuken 16:23-33 
zaterdag 14  Jesaja 41:1-7 
zondag 15 Jesaja 41:8-20 
maandag 16 Jesaja 41:21-29 
dinsdag 17 Spreuken 17:1-14 
woensdag 18 Spreuken 17:15-28 
donderdag 19 Spreuken 18:1-12 
vrijdag 20 Spreuken 18:13-24 
zaterdag 21 Psalm 63 
zondag 22 Matteüs 4:12-17 
maandag 23 Matteüs 4:18–25 
dinsdag 24 Spreuken 19:1-14 
woensdag 25 Spreuken 19:15-29 
donderdag 26 Psalm 60 
vrijdag 27 1 Korintiërs 1:1-9 
zaterdag 28 1 Korintiërs 1:10-17 
zondag 29 Psalm 37:1-11 
maandag 30 Psalm 37:12-24 
dinsdag 31 Psalm 37:25-40 

 
februari 
woensdag 1    Spreuken 20:1-10 
donderdag 2    Spreuken 20:11-20 
vrijdag 3    Spreuken 20:21-30 
zaterdag 4    1 Korintiërs 1:18-31 

 


