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Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Lied van de maand 516- Van ’t vroeglicht van de 
dageraad 

 
 
2. De wijze koningen van ver, 
 zij volgden de verheven ster, 
 zij zijn van licht tot licht gegaan 
 en boden God geschenken aan. 
 
3. Het hemels lam stond wit en licht 
 in 't zuiver water opgericht. 
 met onze schuld heeft Hij gestaan 
 als dopeling in de Jordaan. 
 
4. O teken van zijn macht zo groot! 
 Het water in de kruik werd rood. 
 Toen Hij beval te schenken, schonk 
 de schenker wijn en ieder dronk. 
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5. U met de Vader en de Geest, 
 o Heer die op het heilig feest 
 van heden ons verschenen zijt, 
 zij lof en eer in eeuwigheid. 
 
Bemoediging en groet 
 
v:    : Onze hulp is in de naam van de Hee 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Zing voor de Heer een nieuw lied 
a: heel de aarde, zing voor de Heer, 
v: vertel aan iedereen hoe geweldig Hij is! 
a: Want de Heer is groot! 
v: Hij heeft de hemel gemaakt 
a: Zijn glorie en macht gaan voor Hem uit. 
v: Hem komt alle lof toe. 
a: Zing voor de Heer, want Hij blijft ons  trouw.  
v: Laat de hemel blij zijn 
a: Laat de aarde juichen. 
v: Laat de zee bruisen en alles wat groeit en jubelt.  
a: Hij komt eraan! 
 Hij zal de wereld besturen in gerechtigheid, 

trouw aan zijn woord. 
v:        Hier zijn wij, God, uw kinderen.    
           Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld.  
           Soms zijn we elkaar kwijt.  
 a:       Dan hopen wij op het licht 
 v:       God, Uw licht schijnt in ons midden. 
           Uw woord wijst ons de weg. 
           Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.  
a:        Wees hier aanwezig, God van de machten,  
           licht in ons midden. 
           Wees onze Heiland,  
           dat wij herleven. Amen 
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Zingen: Psalm 66 vers 1, 2 en 7 
 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
 Gods glorierijke naam ter eer. 
 Laat van alom Hem lof ontvangen. 
 Geducht zijn uwe daden, Heer. 
 Uw tegenstanders, diep gebogen, 
 aanvaarden veinzend uw beleid. 
 Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
 psalmzingen uwe majesteit. 
 
 
2. Komt, ziet nu de geduchte werken 
 die God aan mensen heeft gedaan: 
 Hij stelde aan de waatren perken, 
 droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
 Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
 God houdt de volken in het oog. 
 Zijn rijk is over alle tijden. 
 Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 
 
 
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. 
 
 
Gebed om ontferming  
 
Na ‘zo bidden en zingen: 299e – 1=vrouwen- 11=allen 
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Gloria  Lied 305 Alle eer en alle glorie 
 
1. Alle eer en alle glorie 
 geldt de luisterrijke naam! 
 Vier de vrede die Hij heden 
 uitroept over ons bestaan. 
 Aangezicht / vol van licht, 
 zie ons met ontferming aan! 
 
 
2. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Zoon, de erfgenaam! 
 Als genade die ons toekomt 
 is Hij onze nieuwe naam. 
 Licht uit licht, / vergezicht, 
 steek ons met uw stralen aan! 
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3. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Geest, die leven doet, 
 die de eenheid in ons ademt, 
 vlam die ons vertrouwen voedt! 
 Levenszon, / liefdesbron, 
 maak de tongen los voorgoed! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62: 1-5 
 
Zingen: Psalm 96 vers 1 en 3 
 
1. Zingt voor den HEER op nieuwe wijze, 
 zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
 boodschap zijn heil van dag tot dag, 
 wek bij de volken diep ontzag 
 voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 
 
3. Geeft aan den HEER, alle geslachten, 
 geeft aan den HEERE lof en krachten. 
 Gij volken, roemt zijn grote naam, 
 komt in zijn heiligdom tezaam, 
 looft Hem, den Heer der hemelmachten. 
 
Evangelielezing: Johannes 2: 1 – 11 
Zingen: Lied 526 vers 3 
 
3. In Kana was de gloed geweken, 
 het vuur bedolven onder as; 
 toen zei de vlam in ieders beker 
 wie er de ware wijnstok was; 
 laat het nu uit de kruiken stromen, 
 de vreugde ga van mond tot mond, 
 omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
 de aarde aan zijn zijde vond! 
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Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 793 – Bron van liefde, licht en leven 
 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
 voor elkaar zijn wij gemaakt 
 door uw hand elkaar gegeven, 
 door uw vinger aangeraakt. 
 Laat ons op uw toekomst hopen, 
 gaandeweg U tegemoet; 
 dat wij samen lachend lopen 
 in uw grote bruiloftsstoet. 
 
2. Bron van liefde, licht en leven, 
 zon die hartverwarmend schijnt, 
 woord van hogerhand gegeven, 
 trouw en teder tot het eind – 
 al zou ons een vijand haten, 
 al gaat zelfs de liefste heen, 
 liefde zal ons nooit verlaten: 
 Gij laat ons geen dag alleen. 
 
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. 
 
Gebeden 
 
Geloofsbelijdenis 
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a:       Wij geloven in de Vader 
 wij zijn door Hem bedoeld, 
 van Hem gekomen. 
 Wij geloven in de zoon; 
 God met ons in leven en dood. 
 Wij geloven in de Heilige Geest, 
 onze kracht, onze hoop, 
 de opstanding en de toekomst. 
 Amen 
 
 
 
 
Orgelspel en collecte terwijl de tafel wordt klaargemaakt 
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Dienst van de tafel 
v:  De Heer zij met u 
a:  zijn Geest in ons midden 
v:  Heft uw harten omhoog 
a:  Wij heffen ons op tot God. 
v:  Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God 
a:  die het waard is onze dank te ontvangen 
 
     Ja, met recht en met reden, o God, 
    spreken wij onze lofzegging uit, 
    hier en nu, overal en altijd, 
     want voorgoed en wereldwijd 
    hebt Gij ons en alle mensen  
    betrokken bij de zegening 
 die Gij ooit hebt uitgesproken 
 over Abraham en zijn geslacht. 
 Duisternis bedekte de aarde,  
 donkerheid de volkeren – 
 toen is uw heerlijkheid verschenen,  
 Sion straalde in uw licht; 
 haar zonen kwamen van verre,  
 haar dochters voegden zich bij haar, 
 geroepen tot nieuwe gemeenschap,  
 genodigd tot het grote feestmaal. 
 Daarom brengen wij U lof en eren U,  
 o Koning der wereld; 
 met engelen en aartsengelen,  
 met alle getuigen der eeuwen, 
 uit alle volkeren en naties,  
 van alle tongen en talen, 
 Zingen wij U toe: Lied 985 vers 1 
 
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
 boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
 Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
 mensen beneden zingen U ter eer! 
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Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die ons leven ten volle wilde delen 
om alle gerechtigheid te volbrengen 
en onze verlorenheid te dragen; 
die bondgenoot van de armen wil zijn, 
eerbewijs geeft aan de geringen 
en de minsten der zijnen draagt in zijn hart; 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven,   
toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden: 
Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf met de woorden: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedach¬te¬nis! 
a: Zijn dood gedenken wij, 
 zijn opstanding belijden wij, 
 zijn toekomst verwachten wij. Maranatha 
Zo gedenken wij dan, grote God, het geheim van de 
Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, die Gij uit de dood hebt 
opgewekt. 
 
Schenk ons, o HEER, nu uw Geest van waarheid, licht en 
leven; 
geef ons uw Geest overvloedig, nu wij deze gaven ontvangen: 
het brood uit de hemel, de wijn van het koninkrijk. 
Onze Vader… 
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Nodiging 
- delen van brood en wijn – 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 422 
 
1.` Laat de woorden 
 die we hoorden 
 klinken in het hart. 
 Laat ze vruchten dragen 
 alle, alle dagen 
 door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, 
 nooit vergeten 
 hoe U tot ons spreekt: 
 sterker dan de machten 
 zijn de zwakke krachten, 
 vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
 biddend hopen, 
 dat de liefde wint. 
 Wil geloof ons geven 
 dat door zo te leven 
 hier Gods rijk begint. 
 
Zegen, amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
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