
Welkom 
 
Gezang 322: 4, 5, 6 
4 In stil ontzag 
zijn wij voor U getreden. 
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
waak met uw ogen nacht en dag! 
5 Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 
6 O, antwoord Gij, 
als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 91: 1, 2 
1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
2 God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De HEER zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 
 
Geboden 
 
Gezang 252 : 1, 2 
1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Op Toonhoogte 482 
1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren: 
dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat uw schepping vol met kleuren 
van uw liefde voor een mens vertelt. 
(Refrein) 

Dank, dank, dank o Heer, 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, men, amen. 
2 Dank U voor die duizend mooie dingen; 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
(Refrein) 
3 Dank U voor het zonlicht in de straten; 
dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
(Refrein) 
4 Dank U voor het wonder in mijn leven; 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
(Refrein) 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing. Johannes 2 : 1- 12 (NBV 21) 
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. 
 
Psalm 81: 1, 4 
1 Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 



Preek 
 
Evangelisch Liedboek 357: 1, 3, 5 
1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
3 Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor uw licht ons oog. 
5 Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van `t onsterfelijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn.

Mededelingen 
Gebeden 
Collecten: 

1. Beurzen theologische studenten Frankrijk 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug. 
 
Liedboek 2013: 422: 1, 2, 3 
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 (3x amen) 


