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Bruiloft in Kana 
 

 

 

Liturgie bij de dienst van  
Zondag 17 januari 2020 
2e zondag na Epifanie 
Bergsingelkerk te Rotterdam 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
Voorganger:  Katinka Broos 
Organist: Edwin Vooijs 
Vleugel: Sterre Hond 
Ouderling: Frank van de Giessen 
Techniek: Johan Langerak 
Kosters: Bert en Wil van Namen 
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Opgang 
- Klokken luiden 
 
- Vleugel: J.S. Bach, Prelude en Fuga in a klein BWV 889 
- Welkom 
- Inleidend woord 
 
Intrede 
  (allen gaan staan) 
 
-Psalm van de zondag, psalm 66: 1 en 7 

 

 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij 
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- Bemoediging 

V: De Heer zij met U 
G: ook met U zij de Heer 

 

- Gebed van toenadering 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft: 
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 

  (allen gaan zitten) 
 

- Kyriegebed 

 

- Glorialied 869: 1 

  

- Gebed van de zondag  
 
De Heilige Schrift 
 

- Schriftlezing: Jesaja 62:1-5   
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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 majesteit. 
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, 
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 Mijn bruid. 
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. 
 

 
- vleugel meditatief 
 
- Schriftlezing: Johannes 2:1-11 
 
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 ‘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 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 wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen 
geloofden in hem. 
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- Lied 793: 1 en 3 

 

3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
- Preek 
 
- vleugel: L. van Beethoven, Sonate nr. 17 in d klein op. 31 nr. 2 

 
Gaven en Gebeden  

- Inzameling van de gaven (digitaal) 
Rekeningnummer Kerk: NL61 INGB 0000 0188 07 
Rekeningnummer Diaconie:  NL26 INGB 0000 1523 27 
 

 



6 
 

-Voorbeden 

- Stilgebed   
- Onze Vader 
Zending en Zegen  
(allen gaan staan) 
 

 
- Slotied 794 

 
 

- Zending en Zegenbede  

 
Onze God zegene u en behoede u 
De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
De eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede. 
 

Amen 

 

-Vleugel: F. Chopin, Etude op. 10 nr. 4 in cis klein 


