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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 17 januari 2010 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
Zingen uit SOW 90 : 1, 2 en 3 
Gebed 
Zingen Psalm 96: 1 en 3 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Johannes 2: 1 t/m 12 
Bruiloft te Kana 

Zingen Gezang 74: 1 t/m 5 
Wij willen bruiloftsgasten zijn 
Preek: 
Dit verhaal gaat over ’n probleem, crisis 
of als het even niet meer gaat. Hoe problemen 
kunnen worden overwonnen. Dit is een 
Paasverhaal. We kunnen passief worden, of 
actief. De bediening in dit verhaal luistert naar 
Jezus, zonder te weten waarom. Zij zijn het 
spirituele voorbeeld in dit verhaal. (Diakenen, zij 
zijn beschikbaar-luisteren-ze doen en hebben 
vertrouwen). De omslag ligt niet in hun hand, 
maar zonder diaken én God geen wonder. 
Wij laten het los en laten het aan God over. 
Doe wat je hand vindt om te doen.  
Díe houding als individu en als gemeente. Dan 
krijgen wij een proef van brood en wijn, dan 
horen wij bij Hem, dan luisteren wij naar Hem in 
vertrouwen. ’n Wonderlijk verhaal, 
wonderbaarlijk.  
Stilte 
Muziek 
Zingen SOW 173: 1 t/m 5 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Deze collecte is voor Haïti in 
verband met de grote ramp die daar plaats  
 
 
 

 
vond. Volgende week zal opnieuw worden 
gecollecteerd voor Haïti zodat daar rekening mee 
kan worden gehouden.  
2e Collecte: Kerk (bij de uitgang) 

 
Maaltijd van de Heer 
Wij volgen SOW bladz. 153 
Zingen SOW 129 

Gezamenlijk gebed 
‘Onze Vader’ 
 
Vredesgroet 
Gemeenschap van 
brood en wijn 
Zingen en luisteren 
tijdens het delen:  
Gezang 51 
SOW 87 6x in de Nederlandse – en  
in de Friese taal 
CD-muziek ‘Bles the Lord my soul’ 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Zingen Gezang 488B: 1, 4 en 5 
 

Heenzending en Zegen  
Na de 
zegen gaan 
we naar 
huis. We 
worden 
uitgenodigd 
een briefje 
mee te 
nemen 
waarop een 
adres staat van iemand in onze omgeving die 
een bezoek op prijs 
stelt. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan 
naar: Sander Smids 
Het bloemstuk is 
gemaakt door Etje 
Posthuma. Dit 
bloemstuk sluit aan 
bij de Maaltijd van 
de Heer. Brood, 
wijn en water zijn 
erin verwerkt. 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
2e ouderling:  Koosje van der Werff 
Diakenen: Jannie Lindeman, Tjitske Visser 
                          en Frieda Wybrandi 
 

 
Vesper  
Yn de jûntiid kamen sa’n tweintich minsken bei 
elkoar om mei elkoar it in jûnsgebed te hâlden.  

It ljocht waard trochjûn en der wie tiid foar gebed, 
in Bibellêzing en stilte.  
Mei elkoar songen wy: 

 Hear wês mei ús oant de oare kear. 
 

 
  
 


