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voorzang: gezang 528: 1, 5 

1.    Omdat Hij niet ver wou zijn
       is de Heer gekomen.
       Midden in wat mensen zijn
       heeft Hij willen wonen.
       Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
       Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

5.     Weest verheugd, van zorgen vrij:
       God die wij aanbidden
       is ons rakelings nabij,
       wonend in ons midden.
       Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
       Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

mededelingen

aanvangspsalm 148: 1, 6

1     Halleluja! Prijst God en zingt, 6   Naam van den Heer die heilig zijt,
       gij fiere hemel die daar blinkt, gezegend uw aanwezigheid.
       gij legioen dat naar Hem hoort, Ver boven aard' en hemel gaat
       gij engelen die draagt zijn woord, de luister van uw hoge staat.
       zonlicht en maan en alle sterren, God is nabij en zeer verheven,
       hemel der hemelen van verre, Hij doet zijn volk in ere leven.
       peilloos verschiet boven ons hoofd; Daarom gij schepping wijd en zijd,
       de naam des Heren zij geloofd! verhoogt den Heer en weest verblijd!

stil gebed

votum en groet

Gezang 516: 1, 5

1.    Van ’t vroeglicht van de dageraad      5. U met de Vader en de Geest,
       tot waar de zon weer ondergaat o Heer die op het heilig feest
       zingt elk de koning Christus eer, van heden ons verschenen zijt,
       het kind der maagd is onze Heer. zij lof en eer in eeuwigheid.



verootmoediging   

vrijspraak   

Kinderen       

Gezang 1012: 1, 4

1.    Geef aan de wereld vrede, Heer,         
       in deze donkre tijden:
       de groten slaan de kleinen neer
       en honen en bestrijden
       wie uw vrederijk belijden.

4.     Geef ons uw vrede in het hart
       en liefde, Heer, voor allen
       die door de groten zijn verward;
       laat, waar hun leuzen schallen,
       ons niet aan hun waan vervallen.
       
Gebed bij de opening van de Heilige schrift

Lezing: Rom 12: 6-16

We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.
Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebrui-
ken. 7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft
te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie
iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met
volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde
oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met
de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw en-
thousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees
verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt,
en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet
uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 

Gezang 525: 1,  3
1.    Wij willen de bruiloftsgasten zijn
       van Kana in Galilea.
       Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
       Wij willen van harte vrolijk zijn
       met Jezus en Maria.



3.    En toen de maaltijd ten einde liep,
       zag Hij naar de lege vaten,
       en deed ze vullen door die Hij riep,
       en scheppen wat Hij te drinken schiep.
       Zij proefden: wijn was het water.

Lezing: joh. 2: 1-11

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er,
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op
was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt
u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de be-
dienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het
Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie
metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de
rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat
deden ze. 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 had-
den wisten het wel – riep hij de bruidegom 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!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken;
Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Gezang 526: 3, 4

3.    In Kana was de gloed geweken, 4. Juicht voor de koning van de volken,
       het vuur bedolven onder as; buigt voor zijn opperheerschappij,
       toen zei de vlam in ieders beker zingt halleluja! Uit de wolken
       wie er de ware wijnstok was; komt ons zijn heerlijkheid nabij.
       laat het nu uit de kruiken stromen, Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
       de vreugde ga van mond tot mond, legt vrede in elkanders hand:
       omdat Hij, in zijn uur gekomen, Hij die de beste wijn bewaarde
       de aarde aan zijn zijde vond! roept ons ter bruiloft in zijn land!

prediking       aansluitend

Gezang 835: 1, 4

1.    Jezus, ga ons voor 4. In de woestenij,
       deze wereld door, Heer, blijf ons nabij
       en U volgend op uw schreden met uw troost en met uw zegen
       gaan wij moedig met U mede. tot aan ’t eind van onze wegen.
       Leid ons aan uw hand Leid ons op uw tijd
       naar het vaderland. in uw heerlijkhei



voor- en dankgebed 

slotgezang 943: 1, 3

1.    God gaat zijn ongekende gang
       vol donkre majesteit,
       die in de zee zijn voetstap plant
       en op de wolken rijdt.

3.     Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
       de wolken die gij vreest,
       zijn zwaar van regen overvloed
       van zegen die geneest.

Zegen

Gezongen ”amen”  


