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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 14 januari 2018 
 
Het is fris op deze bewolkte zondagochtend 
midden in de winter. Gemeenteleden en gasten 
komen naar de kerk om elkaar te ontmoeten en 
samen te zijn. Binnen is het behaaglijk warm. 
 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst, 
Janny Veenstra, heet 
gemeenteleden en gasten 
van harte welkom. Ook 
gemeenteleden die de 
dienst later op cd horen en 
op die manier vanochtend 
met ons verbonden zijn.   

 

Dienst van de voorbereiding 
Vanochtend zingen wij een aantal nieuwe, 
minder bekende liederen uit het Liedboek. 

 
De Introïtusantifoon voor de 2e tot de 4e 
zondag van Epifanie wordt gezongen door 
de voorganger: 
`Heel de aarde zal U aanbidden, loven uw 
naam`  De tekst is naar Psalm 66. 
 
Wij zingen ons intochtslied: Lied 66: 1 en 3:  
`Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods 
glorierijke naam ter eer` 

 
Wij zijn stil voor God. 
 
 
 

 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Hij is voor ons een barmhartige Vader 
A: En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw 
 
Het drempelgebed wordt gezongen: Lied 295 
Voorzang: voorganger 
`Wees hier aanwezig, 
woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met 
hart en ziel` 
 
Refrein: allen 
`Wek uw kracht en kom 
ons bevrijden` 
 
Wij bidden het gebed om ontferming 
Glorialied: Lied 489: 2 en 3: `Geen ander teken 
ons gegeven geen licht in onze duisternis dan 
deze mens om mee te leven een God die onze 
broeder is` 
  

Dienst van de Schriften 

Wij bidden het gebed van de zondag: 
V: Gij – hart en ziel van heel ons leven 
A: Wees niet ver van ons 
V: Open onze harten voor U en voor elkaar, 
A: Raak ons aan met de gloed van uw liefde en  
     goedheid 
V: Dat wij iets van uw koninkrijk mogen proeven,  
     hier en nu 
A: Als goede wijn die grote vreugde geeft 
V: Zo bidden wij, door Jezus Christus onze Heer, 
A: Amen 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62: 1 – 5 
– Bijbel in Gewone Taal 
 
Wij zingen Lied 791 – in wisselzang:  
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`Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord 
van het begin. Liefde, wil ons overkomen als 
geheim en zegening` 

 
Lêzing út it Nije Testamint: 
Johannes 2: 1 - 11  
 
Wy sjonge Liet 525, Frysk 
en Nederlânsk: 
`Wy binne de 
brulloftsgasten hjoed fan 
Kana yn Galilea; wy 

drinke en de wyn is goed, wy binne fleurich, 
woltemoed mei Jezus en mei Maria` 
 

Preek 
De evangelist Johannes vertelt ons van een 
bruiloft. Jezus en zijn leerlingen zijn ook 
uitgenodigd. De feestleider zorgt ervoor dat de 
glazen vol goede wijn rond blijven gaan. Leven 
is de beker drinken van de vreugde en het 
verdriet. De beker met alles wat het leven je 
brengt. Op een gegeven moment is de wijn op. 
Als de feestleiding met de handen in het haar 
zit, steekt Jezus in dat tekort de handen uit de 
mouwen. Maria, zijn moeder, ervaart dat haar 
kind hier optreedt, niet als haar kind, maar als 
kind van zijn hemelse Vader. Teken van Jezus, 
hij schept uit water wijn, uit leegte volheid, uit 
wanhoop hoop, uit droefheid nieuwe vreugde, 
uit holle vaten woorden die helen, daden die 
genezend werken, in liefdeloosheid liefde. Licht 
uit duisternis. Hij brengt de wijn van de liefde 
terug onder de mensen. Om dat uit te beelden 
maakt hij van water wijn, in een 
duizelingwekkende overvloed. Gods liefde 
beeldt het uit. Overal waar de wijn is opgeraakt 
in het leven van mensen, tussen mensen, wilde 
Jezus de liefde redden en goede wijn 
schenken. En daarmee zeggen: je bent geliefd, 
ook jou wordt de beker van Gods liefde 
aangereikt. En ook: liefde is een ander de beker 
aanreiken, waarbij je de ander in de ogen kijkt 
en met vrede groet: vrede voor jou, ik wil je zien 

als mijn medemens, en 
als kind van God. 
Zoals wij dat nog altijd 
betekenisvol doen bij 
de viering van het 
avondmaal, als we 

brood en beker delen. Zo hebben profeten als 
Jesaja en Jezus dat visioen van Gods liefde als 
wijn altijd hoog gehouden, van overvloed voor elk 
mens. Ze zijn blijven spreken, wilden niet 
zwijgen, willen niet zwijgen tot het overal licht is, 
overal vreugde. De stad Jeruzalem is daarmee 
een bijbels beeld dat veel verder reikt dan de 
stad. Jeruzalem is bruid van God. God die eens 
alles in allen zal zijn, in liefde en trouw, op leven 
en dood verbonden aan mensen. Een en al 
liefde. Ook voor de kerk in onze dagen. Kerk 
onderweg naar 2025 en verder: Durven we met 
vreugde te gaan, zonder ons blind te staren op 
tekort en lege vaten? Blijven we zorgen voor 
water in de vaten, zodat ze tot wijn kunnen 
worden? Overal waar die wijn wordt gedronken, 
staat dat symbool van die grote bruiloft. Wie die 
wijn drinkt krijgt een voorproefje van het feest van 
God, proeft het ware leven dat nog uitstaat. Het 
werd Pasen, het werd licht door de nacht van 
strijd en zorgen heen. De beste wijn kwam het 
laatste. Lit ús dêrom drinke! Op het leven! Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
 

Dienst van het delen 
De bloemen 
gaan 
vandaag als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Abe en 
Koosje 
Reitsma. 
 
 
 
Collecte: 1. Zending   2. Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
De gebeden sluiten wij af door gezamenlijk het 
`Us heit` te bidden. 
 
Als slotlied zingen wij Lied 518: 1: Nederlands, 2: 
Frysk en 3: Nederlands: `Hoe helder staat de 
morgenster en straalt mij tegen van zo ver, de 
luister van mijn leven` 
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Zending en gezongen zegen: Lied 429c:  
Voorganger: zegen 
Allen: twee keer `Amen` 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                        
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Nieske Span en Janny Lindeman 

Koster:   Johannes Koornstra 
Bloemen:   Klaaske de Boer 
CBB 

 


