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Intrede  
Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen 

 Inleiding op de dienst  

 Intochtspsalm (staande) Lied 96: 1 en 7 
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Stil gebed 

Groet 

voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede 

zij U van God, de Vader, 

en van Christus Jezus, onze Heer 

gemeente: AMEN  

 

Bemoediging 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

gemeente: en niet laat varen het werk dat zijn 

hand begon. 

(gemeente gaat zitten) 
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Drempelgebed en Kyrie 

voorganger: Gij Eeuwige, 

  Gij toch zo menselijk nabij, 

Gij weet wat ons bezielt, ten goede en ten 

kwade.  

Gij weet wat ons benauwt, ten dode toe. 

Gij kent de weg in onherbergzaam land 

Gij ziet voorbij de bergen en woestijnen. 

Gij die ons verre overstijgt, 

laat ons in Christus toch de weg naar vrede 

vinden.  

Amen.  

 

 God, open ons hart wanneer wij de nood 

van de wereld bij U neerleggen en U 

vragen om ontferming. 

voorganger: Gebedsintenties, waarna: 

  Daarom roepen wij: 
gemeente: 

 
Gloria 

 

voorganger: Laten we de naam van God prijzen,  

want Zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
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 gemeente: Lied 413 
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Lofverheffing en de tien woorden 

voorganger: Goed is het wat Gij hebt ingezet, God, 

  Gij wijst ons de weg naar uw toekomst. 

Wij loven en danken U, omdat Gij tot ons 

blijft zeggen: 

Ik ben de Eeuwige, uw God, 

Ik heb u uitgeleid,  

weg uit het diensthuis. 

Gij zult geen andere goden hebben voor 

mijn aangezicht. 

Gij zult u geen beeld maken van enig 

schepsel  

en daarvoor buigen en het dienen.  

Gij zult de Naam van de Eeuwige, uw 

God,  

niet voor niets gebruiken 

 Onderhoud de rustdag. 

Dan zult gij geen werk doen,  

en niemand die met u is. 

Heilig is die dag en gezegend. 

 Eer uw vader en uw moeder, 

opdat uw dagen verlengd worden 

in het land dat de Eeuwige, uw God, u 

geeft. 

 Gij zult niet doodslaan. 

Gij zult elkaar niet ontrouw zijn. 

Gij zult niet stelen. 

Gij zult geen onwaarheid spreken tegen 

uw naaste. 

En gij zult uw zinnen niet zetten op wat 

van uw naaste is. 

gemeente: AMEN. ZO ZAL HET ZIJN. 

voorganger: Goed is het wat Gij hebt ingezet, God,

  Gij wijst ons de weg naar uw toekomst. 
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Dienst van het Woord 
  Gebed van de zondag 

Zingen: Lied 314 
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 Lezing Jesaja 62: 1-5 

Vreugde over Jeruzalem 

62
1

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 

omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 

en de fakkel van haar redding brandt. 
2

Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 

alle koningen je luister. 

Men zal je noemen bij een nieuwe naam 

die de HEER zelf heeft bepaald. 
3

Je zult een schitterende kroon zijn 

in de hand van de HEER, 
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een koninklijke tulband 

in de hand van je God. 
4

Men noemt je niet langer Verlatene 

en je land niet langer Troosteloos oord, 

maar je zult heten Mijn verlangen 

en je land Gehuwde. 

Want de HEER verlangt naar jou 

en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5

Zoals een jongeman een meisje tot vrouw 
neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 

en zoals de bruidegom zich verheugt over 

zijn bruid, 

zo zal je God zich over jou verheugen. 

 
Zingen Lied 275: 1 en 3 
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Lezing Johannes 1: 12 en 29 

en        Johannes 2: 1-13 
12Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft 

Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 

worden. 29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe 

komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt.  

Bruiloft in Kana 

2
1

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

Galilea. De moeder van Jezus was er, 
2

en ook 

Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 

uitgenodigd. 
3

Toen 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.’ 
5

Daarop 

sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar 

wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 
6

Nu stonden daar 

voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, 

elk met een inhoud van twee à drie metrete. 
7

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

ze tot de rand. 
8

Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en 

breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 
9

En 

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 
10

en 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!’ 
11

Dit heeft Jezus in Kana, in 

Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn 

grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 
12

Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn 

broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar 

dagen. 

Jezus in de tempel 
13

Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar 

Jeruzalem.  

 

Zingen lied 521: 1 en 3 
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Verkondiging 

Zingen Lied 275 2, 4 en 5 
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  Geloofsbelijdenis  
(gemeente gaat staan) 

Ik wil niet geloven dat mensen niet tellen, geen plek, 

geen naam en geen eigen gezicht hebben 

maar ik geloof dat ieder mens hier uniek is, een gave van 

God, een naam in Zijn hand; 
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Ik wil niet geloven dat ik alleen ben en dat er geen mens 

en geen god is om me bij te staan 

maar ik geloof in God die me helpt en in de vriendschap 

van mensen; 

 

ik wil niet geloven dat het kwaad hier de baas is en ik 

maar een knecht ben van het geld of van de macht 

maar ik geloof dat de Heer ons bevrijdt en ons meeneemt 

op de weg naar zijn toekomst; 

 

ik wil niet geloven dat het einde de dood is, dat de nacht 

het eens wint van de dag 

maar ik geloof in de kracht van Gods liefde en dat Jezus 

de dood overwint; 

 

ik wil niet geloven in het recht van de sterkste, het gelijk 

van de knapste, de macht van de rijkste  

maar ik geloof in de weg van Jezus die arm was en 

ongewapend, een kind in een kribbe, een man aan het 

kruis; 

 

ik wil niet geloven dat alles verkeerd gaat, geen kans 

meer van slagen heeft en dat er geen perspectief is 

maar wij blijven geloven dat Hij is verrezen, dat de zon 

voorgoed opgaat over Gods aarde, Zijn wereld ons thuis. 

  (gemeente gaat zitten) 
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  Gebeden en Gaven  
  

  Dankgebed en voorbeden. 

voorganger: Gebedsintenties, waarna: 

Laat ons bidden: 
gemeente: 

 
                

stil gebed en  

gemeente: Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen 

 

Inzameling van de gaven   

  Slotlied (staande) 981: 1, 2 en 5 
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Zending en Zegen 

voorganger:  …… 
gemeente: 

 
 

  Orgelspel 
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