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EREDIENST ST MARTINUSTSJERKE IN WIRDUM  
 
OP ZONDAG 15 JANUARI 2023 
 
 
 
 
De bruiloft te Kana  
 

 
 
De Ploegschilder Jannes de Vries (1901-1986)  
 
 
 
voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
organist:  Wim Dijkstra  
ouderling:  Gijsbert Wassenaar   
diaken:   Hannah Reitsma  
koster:   Folkert Jongbloed  
beamer:  Hendrik Hiemstra 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Openingslied: lied 66: 1,2 
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Stil gebed  
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
V: Naar U strek ik mijn handen uit, 
A: GIJ ZIJT MIJN GOD, MIJN OVERVLOED 
 
V: Ik weet, uw liefde is meer dan het leven 
A: DAAROM ZOEK IK U MIJN LEVEN LANG. (naar psalm 63) 
 
Zingen: lied 489: 1,2,3 
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2.        Geen ander teken ons gegeven  
      geen licht in onze duisternis  
      dan deze mens om mee te leven  
      een God die onze broeder is.  
      Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
      in Jezus zijn menslievendheid.  
      Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
      en alle vlees aanschouwt het heil.  
  
3.       Zoals de zon komt met zijn zegen  
      een bruidegom van licht en vuur,  
      zo komt de koning van de vrede -  
      voorgoed gekomen is zijn uur.  
      Hij huwt de mensen aan elkander  
      zijn liefde gaat van mond tot mond.  
      Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
      Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
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Gebed om ontferming  
 
Sjonge: liet 601 
 
Ljocht dat ús oanstjit yn 'e moarntiid:  
foartidich ljocht, yn de iere moarn. 
Wy stean hjir iensum en ferklomme,  
Oerspiel ús, ljocht, en fjurje ús oan.   
Dat wy net yn it tsjuster falle,  
swiermoedich, swak en sûnder nocht,  
fan gjin genede witte wolle,  
sa doelleas en fan nimmen socht.  
 
Ljocht, fan myn stêd de stedehâlder,  
oanhâldend en oerwinnend ljocht.  
Myn Heite ljocht en steefêst skouder,  
draach my, jo bern dat nei Jo sjocht.  
Ljocht, bern yn my, sjoch út myn eagen  
oft earne al in wrâld ferskynt  
dêr’t minsken libje minskeweardich,  
dêr’t elk yn frijheid frede fynt.  
 
Alles wurdt wei en sil tebrekke,  
is it net ikere_op it ljocht.  
Unfruchtber, leech is al ús sprekken,  
ús dieden binne om ’e nocht.  
Ljocht mei in stim dy’t is te hearren  
salang’t ús hert slacht, sûnder mis.  
Jo, leafste minskesoan, earstberne,  
ljocht, lêste wurd fan Him dy’t is. 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van het Woord:  
 
laat ons bidden  
  
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   
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Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62: 1-5 – Bijbel in Gewone Taal   
 
Zingen: Lied 791 - in wisselzang 
 
Allen: 1,6 
Vrouwen: 2,4 
Mannen: 3,5 
 

 
 
2.  Liefde, die ons hebt geschapen, vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,  
 alles overwinnend wapen, laatste woord, dat vrede maakt. 
 
3.  Liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij U kennen laat.  
 Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 
 
4.  Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.  
 Liefde houdt ons in het leven, - daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5.  Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn. 
 Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn 
 
6.  Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft  
 over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, Liefde zelf! 
 
Getuigenis van Natanaël – bij wijze van inleiding op Johannes 2: 1-11 – Jantine Heuvelink 
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Lêzing út it Nije Testamint: Johannes 2:1-11  

Zingen: lied 525  
 
1. 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 
 
2. Maria sei: ‘Der is ferlet 
 fan wyn. Wat moatte wy drinke?’ 
 Mar Hy sei: ‘’t Is myn tiid noch net.’ 
 Dochs is Hy ree, wist hja yn ’t hert, 
 Hy sil it ús grif wol skinke. 
 
3.      En toen de maaltijd ten einde liep,  
      zag Hij naar de lege vaten,  
      en deed ze vullen door die Hij riep,  
      en scheppen wat Hij te drinken schiep.  
      Zij proefden: wijn was het water.  
  
4.     Wij mogen met Jezus gezeten zijn  
      te Kana tussen de gasten.  
      Een ander schenkt eerst de goede wijn  
      en drinkt de mindere op het eind.  
      Hier komt het beste het laatste.  
  
5.        Wij zijn op het bruiloftsfeest genood  
      met Jezus en met Maria.  
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      Hij draagt ons over de watervloed  
      en laaft ons hart met zijn hartebloed  
      te Kana in Galilea.  
 
 
Preek 

 

  

Linoleumsnede van Christina Simon bij Jesaja 62:1-5 

Stilte  
 
Orgelspel 
 
DIENST VAN HET DELEN  
 
Mededelingen  
 
Collecte: 1. PKN Ondersteuning gemeenten 2. Kerkelijk werk  
 
Gebeden 
 
Na het stil gebed zingen we: ‘God fan fier en hein ús heit’ 

tekst Eppie Dam, by Mattéus 6: 9-13 meldij Hindrik van der Meer 
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1. God fan fier en hein ús Heit  

Dat wy hilligje Jo namme 
ûnder ús sa faak ûntwijd 
troch Jo eigen bern beskamme.  

 
2. Bûch de folken nei jo wet,  

lit jo ryk op ierde komme.  
Byn jo wil ús op it hert  
en wy sykhelje ferromme.  

 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea  

en ferjou wat wy misdiene,  
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ús stiene.  
 

4. Lit oer ús gjin neare nacht,  
lied ús net yn blyn begearen.  
Binne wy yn duvels macht,  
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.  

 
5. God fan fier en hein ús Heit,  

wûnder heimnis is jo namme,  
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden. Amen  

 
Slotliet: liet 518: 1,3 
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Útsjoering en seine   
  
Iona Abbey Worship Book: 
 
V:  Yn ús hert en yn ús hûs 
A: DE SEINE FAN GOD 
V:  Yn ús kommen en yn ús gean 
A: DE FREDE FAN GOD. 
V: Yn ús libben, op ús syktocht, 
A:  DE LEAFDE FAN GOD 
V: By de ein, nij begjin, 
A: DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE ÛNTFANGEN, 

THÚS TE BRINGEN. AMEN 
 
 
Orgelspel  
 

 
 
  


