
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

16 januari 2022  in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

3e  zondag van Epifanie 
 

Kleur: groen  
 

Voorganger: Katinka Broos 

Organist: 

Lector:                   

Edwin Vooijs 

Geke Westera 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 528 

- Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering  

V: O God, keer U naar ons toe 

G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 

- Intochtslied:  Psalm 66: 1 en 7 

 

 (allen gaan zitten) 

 

- Kyriëgebed 

 

- Glorialied:  Lied 146a: 1, 5 en 7 

 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Schriftlezing:  Exodus 33: 12-23 

 
12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op 

het volk verder te laten trekken, maar U hebt mij 

niet laten weten wie U met mij mee zult sturen, 

terwijl U toch gezegd hebt: “Jou heb Ik uitgekozen, 

jou ben Ik goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, 

laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer 

ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind 

bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk 

zijn.’ 14De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf 

meegaan om je gerust te stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als 

U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder 

trekken. 16Hoe zou moeten blijken dat U mij 

goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met 

ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een 

bijzondere plaats in onder de volken die de aarde 

bewonen.’ 17De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker 

je dat Ik zal doen wat je vraagt, want Ik ben je 

goedgezind en Ik heb je uitgekozen.’ 
18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19 

Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je 

langs gaan en in jouw bijzijn de 

naam HEER uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik 

genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor 

wie Ik barmhartig wil zijn. 20Maar,’ zei Hij, ‘mijn 

gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens 

kan Mij zien en in leven blijven.’ 21Toen sprak 

de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht 

bij Mij kunt komen staan. 22Als dan mijn majesteit 

voor je langs gaat, zal Ik je in een kloof laten 

schuilen en mijn hand beschermend voor je 

houden tot Ik voorbij ben. 23Als Ik mijn hand 

weghaal, zul je Mij van achteren zien; mijn gezicht 

mag niemand zien.’ 

 

- Zingen:  Lied 275: 1, 3 en 5 

 

- Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 

 

Bruiloft in Kana 

21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in 

Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus 

en zijn leerlingen waren op de bruiloft 

uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de 

moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen 

wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. 

‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn 

moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie 

zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het 

Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk 

met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei 

tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze 

vulden ze tot de rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep er nu 



wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ 

Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het 

water dat wijn geworden was, proefde – hij wist 

niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden 

die het water geschept hadden wisten het wel – 

riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: 

‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor 

en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u 

hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft 

Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; 

Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen 

geloofden in Hem. 
12Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn 

moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar 

bleven ze een paar dagen. 

 

- Zingen:   Lied 525: 1, 2, 3 en 4 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 860 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede 

 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending en Zegen  

 

(allen gaan staan) 

 

- Slotlied:  Lied 793 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

- Orgelpostludium over Lied 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


