
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

22 januari 2012 

1 

 
 
 

 

 

 

             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 22 januari 2012 

Fûgel 
Arie Dol, de eerste 
ouderling, heet ons van 
harte welkom en legt uit 
waarom het orgel en de 
preekstoel zijn ingepakt. De 
muren worden namelijk 
gestukadoord. Onder zijn 

uitleg ontstaat er hilariteit omdat er een vogel 
door de kerk vliegt. Prachtig, maar ook onrustig. 
Na veel gemanoeuvreer, deuren open, 
gezwaai, deuren snel dicht, lukt het om het 
beestje haar of zijn vrijheid terug te geven. 

Lezing 
We lezen over de bruiloft in Kana, Johannes 2 
vers 1 tot en met 12. Het welbekende verhaal 
wanneer Jezus, min of meer tegen wil en dank, 
zijn eerste wonder verricht; De wijn is op en hij 
zorgt er voor dat hij met behulp van de 
bedienden, water in wijn veranderd opdat er 
weer wijn geschonken kan worden. De 
bezoekers verwonderen zich over deze wijn. 
Deze is lekkerder dan de eerdere. Op andere 
feesten wordt eerst de goede wijn en daarna de 
slechte wijn gedronken. 
 
Preek: Wanneer de beste wijn op is 
Het  verhaal van de bruiloft van Kana komt 
ieder jaar weer op het leesrooster maar onze 
dominee peinst er niet over om het over te 
slaan. Daarvoor is de tekst te rijk. Dit is dan ook 
geen bruiloft verslag. Daarvoor liggen de  
 

accenten te veel op andere zaken dan het 
beschrijven van de feitelijke gebeurtenis. 
Een van de vragen die dit verhaal oproept is wat 
wij zouden doen als we met een tekort zouden 
worden geconfronteerd in ons eigen leven. Hoe 
proberen wij naar meer kwaliteit te streven? Er 
zijn twee t.o. gestelde houdingen t.a.v. tegenslag. 
Ten eerste is daar de fatalistische houding. Wat 
sloom eigenlijk. En ten tweede is daar de actieve 
houding die soms hoogmoedig aandoet. Beide 
houdingen noemt ds. niet erg geestelijk. Voor 
deze meer geestelijke houding moeten we eens 
beter gaan kijken naar de bedienden in het 
verhaal. Wat is hun 
houding? Ze zijn 
beschikbaar, ze zijn 
ontvankelijk en doen 
zonder te klagen en in 
vertrouwen dat wat Jezus 
hen opdraagt. Zo maken 
zij het wonder mogelijk en 
moet het beste nog 
komen. 

 
Mededelingen, Bloemen, collectes  
De bloemen 
gaan naar 
Janke en 
Remkes Algra. 
 

Aangekondigd 
worden: Het 
stamppot eten 
i.s.m. het UVV, 
het begin van 
de catechese in 
de RK kerk in 
Wytgaard, het 
schoonmaken van de kerk op zaterdagen.  
De collectes  waren voor de Oecumene en de kerk. 
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Avondmaal 
We vieren het 
avondmaal volgens 
de liturgie in de 
SOW bundel 
pagina 253 vooraf 
zingen we in 
samenzang met 
onze dominee het 
prachtige 
avondmaalslied 

SOW 129.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 

We worden heengezonden met de  Zegen van 
de Heer. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H. Wagenaar 
Piano:   Albert  Minnema 
Kosters:  Johannes  Koorsnstra  
Bloemen: Etsje Posthuma 
Ouderling van dienst:   Arie Dol 
2e ouderling:  Geartsje van der Meer 
Diakenen:  Alie Kalsbeek , Gjalt Lindeboom  
 


