
Orde van de dienst HA 
Zondag 19 januari 2020 GK Geesteren 
Protestantse Gemeente De Wijngaard 

 
 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 516: 1,2,3,4 – Van ’t vroeglicht van de dageraad 
Lied van de maand 
 

 
 
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. 
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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. 
 
 
Bemoediging en groet 
 
 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. God, laat uw licht schijnen 
 U die de dagenraad bent 
gem.  En steek ons aan als lichten, 
           voorboden vreugdeboden van uw dag. 
vg. Houd onze harten brandende 
 van verwachting en verwondering. 
gem.   Keer U om naar ons toe  
 keer ons toe naar elkaar. 
 en maak ons mensen levend van uw       
 genade.     
 Amen 
 
 
Gebed om ontferming 
 met 301e 
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Als gloria zingen we: Lied 864: 1,2 – Laat ons de Heer   
 
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
 juicht, al wie bij Hem hoort! 
 Hij zal met trouw omringen 
 wie steunen op zij woord. 
 Al moet ge hier ook dragen 
 veel duisternis en dood, 
 gij hoeft niet te versagen, 
 Hij redt uit alle nood. 
 
2. God heeft u uitverkoren 
 en uw geloof gebouwd, 
 Hij heeft een eed gezworen 
 aan elk die Hem vertrouwt: 
 dat Hij hen zal omgeven 
 met sterkte als een wal, 
 dat Hij wie met Hem leven 
 de zege schenken zal. 
 
Inleidende woorden 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezen: Jesaja 62: 1-5 
 
Zingen: Lied 176: 1,2,3 – Om Sions wil zwijg ik niet stil 
 
1. Om Sions wil zwijg ik niet stil, 
 maar zal het heil des Heren, 
 Jeruzalem, met luider stem 
 lofzingend profeteren; 
 totdat uw leed gewroken is, 
 totdat uw licht ontstoken is, 
 totdat gij straalt in ere. 
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2. Uw luister gaat als dageraad 
 voor alle volken blinken. 
 Gij draagt voortaan een nieuwe naam 
 die God u toe zal denken. 
 O kroonjuweel, o donk're gloed, 
 o kleinood Gods dat flonk'ren moet 
 met glans die Hij zal schenken. 
 
3. Zoals een maagd die wordt gevraagd 
 is Sion opgetogen. 
 Zoals een bruid haar man verblijdt, 
 zal zij de Heer verhogen. 
 Haar land zal niet verlaten zijn, 
 't zal bruiloft in haar straten zijn 
 en lente in haar hoven. 
 
Lezen: Johannes 2: 1-11 
 
Zingen: Lied 791: 1,3,5,6 – Liefde eenmaal uitgesproken 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
 als uw woord van het begin, 
 Liefde, wil ons overkomen 
 als geheim en zegening. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
 waarmee Gij U kennen laat. 
 Liefde vraagt om ja en amen, 
 ziel en zinnen metterdaad. 
 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
 als de allerbeste wijn. 
 Liefde blijft het feest gedenken 
 waarop wij uw gasten zijn. 
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6. Liefde boven alle liefde, 
 die zich als de hemel welft 
 over ons: wil ons genezen, 
 bron van liefde, liefde zelf! 
 
Preek 
Orgelspel 
 
Zingen: Tussentijds 201: 1,2,3 – God die ons aan elkaar…. 
 
1. God die ons aan elkaar 
 als wijn te drinken geeft, 
 zend op het feest die daar 
 het zoet geheim van heeft: 
 Hem, die geheel ons zijn 
 herschept, en zie ’t is goed, 
 die water maakt tot wijn, 
 vreugde in overvloed. 
 
2. O Gast, Gij Zoon van God, 
 o wijnstok sterk en fris, 
 waaraan wij rijpen tot 
 elkanders lafenis,  
 Gij maakt ons bloed tot wijn, 
 wijn tot ons hartebloed, 
 wij moeten dronken zijn 
 van elkaars overvloed. 
 
3. O Geest van God, gewaar 
 ons altijd bij de Heer, 
 bewaar ons bij elkaar, 
 verbind ons meer en meer, 
 opdat wij vrolijk zijn, 
 gezond van ziel en bloed, 
 en bij uw bruiloftswijn 
 leven in overvloed. 
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Dank- en voorbeden 
 Stil gebed 
Collecte 
 1ste collecte voor diaconaal werk 
 2de collecte voor kerkelijk werk 
 uitgangscollecte voor Missionair werk 
 
Rondom de tafel 
 
Tafelgebed: 
 
vg. De harten omhoog naar God! 
gem. We hebben ons hart bij de Heer 
vg. Dank de Heer, onze God! 
gem. Wij willen God danken! 
vg. U danken wij, Eeuwige God, 
 God van overal en altijd, 
 van mensen, dieren en planten, 
 van water, lucht en aarde, 
 die alles goed maakt 
 en alles vasthoudt: 
 heilig is uw Naam! 
 
gem. Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen: 
Loof de Heer, want God is goed,  (melodie Ps. 136) 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt – 
liefde die de dood verjaagt. 
 
Dank de Heer, die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht, 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 
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vg. In Jezus zien we wie U bent: 
 mens onder de mensen, 
 bewogen om hun lot. 
 Zo nam Jezus brood en beker, 
 dankte U en deelde uit. 
 zijn lichaam, zijn bloed, zijn leven. 
 Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
 deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
 Neemt, eet, gedenkt en geloofd 
 dat Hij zijn leven aan ons geeft. 
 
gem. Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen:  
Loof de Heer, want God is goed; 
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 
 
vg Uw Geest is gekomen, 
 kracht om alles nieuw te maken: 
 brood en beker die naar U wijzen, 
 mensen die op U lijken. 
 Geroepen om met U mee te gaan, 
 vormen we een kring van klein en groot, 
 één wereldwijde gemeente. 
 
gem. Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen:  
Loof de Heer, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeft ons aangeraakt, 
vrede voor wie vrede maakt! 
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Dank de Heer, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 
 
vg. Geef dat wij U zoeken 
 U ontmoeten en U kennen 
 als wij onze weg gaan. 
 In Jezus, die onze weg is naar U, 
 in Hem vieren wij uw vreugde 
 en bidden wij samen: Onze Vader… 
 
Nodiging en viering 
 Onder het delen van het brood en wijn luisteren we naar  
 Taizémuziek 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 868: 1,2 – Lof zij de Heer 
 
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
 Komt allen saam, 
 psalmzingt de heilige naam, 
 looft al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
 heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Zegen 
 
U wordt uitgenodigd voor koffie, thee en/of limonade in de 
Schephuve om elkaar te ontmoeten 


