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Wirdum Fr e.o. 
Zondag:  23 januari 2011 

+

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst heet ons van 
harte  welkom. Daarna 
zingen we uit SOW 
90:1+2. 
Na het votum en groet  
zingen we vers 3.  
Na het kyrie gebed 
zingen we  

Psalm 107:1+3. 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed om de Heilige Geest 
leest de predikant uit het evangelie 
naar Johannes hoofdstuk 2: ‘’De 
bruiloft te Kana’’.  
Preek: De predikant daagt ons uit 

om zelf de preek te houden over dit 
wonderverhaal van deze wonderbaarlijke 
gebeurtenis. Het water veranderd in wijn. Het 
tekort wordt omgekeerd in overvloed. Er wordt 
(weer) feest gevierd. Let op de kleine details. 
Na het proeven houd de verteller op. Wij blijven 
met vragen zitten. Want er zijn slechts enkele 
figuranten in dit verhaal. Johannes verteld van 
een wonder. Het gaat er niet om hoe het 
wonder geschied, maar dat het wonder 
geschied. Deze bovenste laag leert ons hoe wij 
met een crisis kunnen om gaan; in de wereld en 
in ons eigen leven. De fleur is er uit. er zijn 

problemen.  
Op de 3e dag. Hier verwijst de schrijver al 
naar de opstanding van Jezus op de 3e 
dag. Het verlies word kwaliteit. Het proces 

wordt getekend. De wijn is op. Het leven 
stokt. Dat was vroeger en dat is nu het geval. 
Hoe reageren wij er op? Gaan we met de 
handen in de schoot zitten afwachten? Een 
passieve geestelijke houding, ‘’Zo is het nu 
eenmaal altijd al zo geweest?’’ of gaan we met 

het probleem aan de slag? Zorgen dat het weer 
goed komt. Vechten tegen de tegenslag. Hierbij 
gaan wij niet van het wonder uit. De reactie van 
Jezus op het verzoek van Maria duidt dat er 
soms wrijving is tussen de moeder en de zoon. 
‘’Doe de vaten vol.’’ Hoe zou jij op zo’n order 
reageren? ‘’Doge jo wol?’’ of: ‘’Eerst maar eens 
ėėn vat vol doen en dan proberen’’ zijn 
natuurlijke reacties.  
Waarom moeten die lege kruiken gevuld worden.  
De bedienden (in het grieks staat hier diakonos, 
wat diakenen betekend) zeggen niets. Ze doen 
hun werk alleen maar. Ze klagen niet. Ze blijven 
niet met de handen in de schoot zitten. Deze 
bedienden hebben een geestelijke houding. Ze 
zijn beschikbaar. Ze luisteren. Ze doen het 
gewoon. Ze hebben vertrouwen. Hierdoor kan 
het wonder gebeuren. God doet het 
wonder,  maar het kan niet zonder Jezus 
en onze handen en voeten. Ook wij 
verstaan deze geestelijke houding: 
vertrouwen geven, uithanden geven en de 
handen uit de mouwen steken. Maar hoe gaan 
wij met zo’n crisis om? Wij vragen ons wel eens 
af: Waar doe ik het eigenlijk voor. Bijvoorbeeld: 
notulen maken, centen tellen, mensen bezoeken, 
uitnodiging bij langs brengen. Maar het gewone 
werk moet gebeuren om het wonder te laten 
gebeuren. Nu met de actie Kerk-balans. Zonder 
de kerkrentmeesters kan het wonder niet plaats 
vinden. Een o-zo mooie taak om de kwitanties bij 
langs te brengen en deze weer op te halen. Dit is 
belangrijk voor ons allemaal.  
Waarom moeten die lege amfora’s gevuld 
worden. Die kruiken die gebruikt worden voor het 
water om de voeten te reinigen. Dit is een joods 
ritueel voor de aanvang van de maaltijd. Het 
verhaal neemt hier de omslag naar de 
binnenkant. Rein van binnen. Betrokken zijn. Hier 
en nu. Brood en wijn staan vandaag weer klaar 
om gedeeld te worden. ……. Amen. 
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We zingen Lied 166: 3+4 

 
Dienst van het Delen 
Mededelingen 

De bloemen gaan 
naar:Teake Postuma 
als dank voor het leiden 
van de Renovare 
gespreksgroep.  

1e Collecte: Oecumene 
2e Deurcollecte: Kerk 
 

Maaltijd van de Heer 
Voor de orde van dienst bij het avondmaal 
wordt SOW blz 253 gebruikt. 
We zingen SOW 129 
Lezen instellingswoorden van het avondmaal 

uit 1 Cor. 
Dankgebed- 
voorbeden- 
stilgebed - 
Onze Vader. 
We geven 
elkaar de 
vredegroet en 
hierna delen 
we het brood 
en het wijn. 
Tijdens de 
maaltijd 
zingen we 
lied 75 en 

SOW 87. Tevens wordt er een CD met Taize 
liederen gedraaid. 
Aan het einde van de dienst verteld de 
predikant dat zijn vader de afgelopen week is 

overleden. Bij de uitgang is er gelegenheid hem 
en zijn vrouw te condoleren. 
Slotlied: 488B : 1, 4 en 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heenzending en Zegen 
Wij worden heengezonden met de zegen van de 
Heer. 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:  Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e Ouderling: Dick Wijbenga 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Hinke 

Meindertsma en Tjitske 
visser 

Bloemen: Neeltje Hellinga 
 


