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Welkom 
Ouderling Corry Brouwer heet 
iedereen vanmorgen welkom. 
Ds. Peersmann uit Kollum zou 
vandaag voorgaan, maar 
wegens ziekte neemt onze 
eigen predikant het over van 
haar. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Lied 275: 1,3 “Heer onze 
Heer, hoe zijt Gij aanwezig”. 
Na bemoediging en 

drempelgebed 
worden de verzen 4 
en 5 van lied 275 
gezongen.  
Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema 
zegt dat de dienst 
die op 18 januari jl. 

niet kon doorgaan nu in aangepaste vorm wordt 
gehouden. Organist en beamerbediener 

moesten door de wijziging van 
voorganger alles snel opnieuw 
voorbereiden. Vandaag 
zonder verplichte mondkapjes 
en 1,5 meter. Een zoeken 
naar het nieuwe normaal.   
Oorlog in Oekraïne, een 
nieuwe situatie in de wereld. 
We roepen het uit: Kyrie 
eleison, Heer ontferm U! 
Gebed om Gods licht over 
deze wereld. Ontferm U, maak 
ons tot ontferming bewogen. 
We zien en luisteren naar het 
Kyrie eleison door 8 stemmen 

à cappella. 
Dit wordt gevolgd door het glorialied, lied 29 (uit 
“Liefste lied van overzee”) naar psalm 23, vijf 
coupletten “Is Hij mijn Herder, niets ontbreekt”. 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van het 
Woord, om klare wijn van het 
geloof te blijven uitschenken, 
goede wijn als levend water. 
Lezing brief 1 Johannes 1: 1-4 
over het Woord dat leven is.   
Luisterlied “Bron van liefde, licht en leven” 
(Nederland zingt). 
Lezing evangelie volgens Johannes 2: 1-11 over 
de bruiloft in Kana. De gelezen woorden worden 
steeds afgewisseld met een van de vijf verzen 
van lied 525 “Wij willen de bruiloftsgasten zijn”. 
 

Preek 
Liefde die van water wijn maakt. De kelk van 
liefdeswijn tegenover de kelk van bitterheid, 
geweld, dood. Op het scherm zien wij het 
schilderij 
“Bruiloft te 
Kana” van 
Dinah Roe 
Kendall uit 
2001.   
Wat zien we: 
een lammetje, 
een wijnkruik, 
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het bruidspaar, een kleurrijk schilderij. Een 
zomers tafereel: eens komt de grote zomer…. 
Een verhaal over Gods toekomst, over vrede. 
Gasten aan tafel, elk mens is welkom. Het is 
ook wat schots en scheef op de voorstelling, 
het feest in ons leven is onaf. Ook zien we 
Jezus vooraan en Maria rechts in het roze. De 
dienaren zijn de diakenen, die vooral doen. 
Maaltijd van de overvloed; Jezus redt het feest, 

toen en nu. De derde 
dag van de bruiloft; in 
de Bijbel is de derde 
dag de dag van de 
opstanding. Het 
lammetje, zo zal 
Jezus ook zijn, de 

bittere beker van het lijden zal Hij drinken. De 
hoop die we delen, al is het nog nacht. De 
leerlingen zagen Gods licht. Laten wij blijven 
schenken en uitzien naar het feest van God. De 
vroegchristelijke theoloog Origenes zei het 
indertijd zo: Jezus heeft zoveel water in wijn 
veranderd, dat wij er nog steeds van kunnen 
drinken. Amen. 
 

Stilte en orgelspel  
 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door 
de ouderling. 
De bloemen gaan 
naar Teunis Kootstra. 
Volgende week is er 
weer koffiedrinken na 
de dienst.   

 
 
 

1e collecte: noodhulp Oekraïne (via diaconie) 
2e collecte: onderhoud gebouwen 
 
Het gebed begint met een bede voor de 
bevolking en de gebeurtenissen in Oekraïne. 
Gebed om wijsheid voor de leiders. Gebed ook 
voor onze eigen gemeente, de zieken, de 
mensen in rouw om het verlies van dierbare 
familieleden. Dank dat we elkaar weer kunnen 
ontmoeten na de corona-tijd. Stil gebed gevolgd 
door het samen uitgesproken Us Heit. 

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema noemt nog dat na 
de dienst voor in de kerk koekjes, door Sewal 
gemaakt, worden uitgedeeld. Een ritueel bij het 
overlijden van familieleden in de Syrische cultuur. 
Dan kunnen we de familie ook condoleren. 
Het slotlied is lied 791 alle 6 verzen “Liefde, 
eenmaal uitgesproken” in wisselzang (allen, 
vrouwen, mannen).   

 

Zending en zegen 

 
Wij beantwoorden de 
zegen met een driemaal 
gezongen Amen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:  Klaske Deinum    
Ouderling: Corry Brouwer   
Diakenen: Hannah Reitsma, Nieske Span         

Koster:  Hendrik Hiemstra   
Beamer:   Steven Feenstra    
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