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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  18 januari 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Openingslied: SOW 90, Zomaar een dak boven 
wat hoofden. 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Jona 3 
2e lezing: Johannes 2 :1-11 
 
Preek:In hoofdstuk 1 van Jona hebben we 
vorige week gehoord dat Jona naar Nineve 
werd gestuurd, waar zoveel kwaad was dat 
God het niet meer aan kon zien. Maar Jona 
raakte zichzelf kwijt. Jona wordt 1 met de zee/ 
met de dood, alles is voorbij, maar er is redding 
door een vis. Jona wordt opnieuw naar Nineve 
gestuurd, 40 dagen later zal de stad ten onder 
gaan. Maar de mensen tonen berouw, deze 
verandering kan God niet over het hoofd zien. 
Dit betekent niet dat God altijd beloont wat 
goed gaat en straft wat kwaad is. 
Dat wat er ook gebeurt, God er verantwoordelijk 
voor is. Hoe dan wel ? Nineve heeft het onheil 
zelf aangeroepen. Er wordt hen tijd gegeven 
(40dagen) om een nieuwe weg in te slaan. Er is 
dus verandering mogelijk als je ervoor 
openstaat, het is nooit te laat. We moeten er 
aan werken, doen wat gedaan moet worden. 
In Johannes 2 lezen we van de bruiloft te Kana. 
Daarin horen we dat de wijn op is. Je kunt de 
vaten wel vullen met water, maar wat heeft het 
voor zin, het wordt geen wijn. Maar net als 
Jona, de dienders deden het werk en zagen het 
wonder van God. Soms zie je het resultaat pas 
later, door eraan te werken, zie je het werk van  
God. 
 
 
 

 
Maaltijd van de Heer 
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem 
geloven en Hem liefhebben. Als dienaren van 
Jezus Christus worden we uitgenodigd om brood 
en wijn met elkaar te delen. 
Tijdens het delen wordt er door het kwartet, 
bestaande uit Teake, Linda, Sake en Geartsje 
gezongen: Jo ha my roppen en Lichem fan 
Kristus. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt een geboortekaartje voorgelezen. 
Remco, zoon van John en Ylona Douw, broertje 
van Thomas, is geboren op 12 december 2008. 
 
We 
gedenken:  
 
Zij is op 13 januari 2009 overleden. Ds. 
Wagenaar leest het gedicht van Hanna Lam 
voor:  
‘ De minsken fan foarby’  
Hierna werd door de 
gemeente Psalm 90,1 en 8 
gezongen. Ondertussen 
ontstak een diaken een 
kaarsje, deze werd in de 
kapel gebracht in de 
herdenkingsnis van overleden gemeenteleden. 
Vanaf deze zondag tot aan oudjaarsdag wordt 
elke zondag een kaarsje aangestoken voor  
Mw. Van der Meer-Okkema. 
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Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Janny 
Halbersma, Bredyk te 
Wirdum. 
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Griet 
Tolsma.   
 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Koosje Reitsma 
Diakenen: Hinke Meindersma, 

Bea Koornstra en 
Jannie Lindeman. 

Kwartet: Teake Posthuma, 
Geartsje van der Meer 
Sake Mink en Linda 
Jongbloed.  

 

 
VESPER 
In de avond werd een vesper, avondgebed 

gehouden.  
Er werd 
gezonden.  
Er werd stil 
gestaan bij 
de psalm uit 
het boek 
Jona.  
Een psalm 
die ontstaat 
als Jona in 

de vis is. Een bijzondere situatie.  
Er werd gebeden.  
Er werd door aanwezigen gezegd waarvoor 
gedankt of gebeden werd.  
Dit werd beantwoord met: “Heer ontferm U over 
ons”. 
 
Er is afgesloten met het zingen van 

Hear wês mei ús oant de oare kear. 
 


