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Van harte welkom in de kerk 
 
Het oogt als een tegenstelling: de volle en rijke heilsbeloften voor 
Israël aan het einde van Jesaja, met tal van grote woorden, en de 
verborgenheid van onze Heer op de bruiloft van Kana die zijn 
moeder streng terechtwijst. Alsof het heil alleen kan komen als het 
stille geheim van Gods menselijkheid, die als een bruiloft mag 
worden gevierd.  
Epifanie als oefening in Gods verborgen aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. W.H. ten Boom 
organist: Roel Smit 

ouderling: Bert van der Haar 
diaken: Herman Mooij  

lector: Kees Post 
collectanten: Nettie en Wim van Weelden 

kosters: Coby en Jan Kuiperij 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel, alle orgelmuziek komt vandaag uit: deel II van het 

‘Wohltemperierte Klavier’, Johann Sebastian Bach (tenzij anders 
is aangegeven) 

- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Op het orgel wordt gespeeld ‘Licht dat ons aanstoot’ 
 

 
  Wij gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Voor U belijden wij, almogende God, 
 voor heel uw kerk en voor elkaar 
 dat wij gezondigd hebben 
 in gedachten, woorden en werken. 
 

 ….. (gebedsstilte) 
 

o. Heer, ontferm U over ons, 
g. VERGEEF ONS ONZE ZONDEN 
 EN GELEID ONS TOT HET EEUWIGE LEVEN 
 DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER, 
 AMEN. 
 
Psalm 149: 1, 2 en 3 (Halleluja! laat opgetogen) 
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2 Laat het een hoge feestdag wezen. 

De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom. 

  
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 

Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 

 
Vredegroet 
 
v.  De vrede van de Heer is met u 
g.  OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
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Smeekgebed en Kyrie, met aansluitend Gloria 
 
v. …… zo zingen wij: Lied 301g (Kyrie eleison) 

 
 

Gloria: Lied 518: 6 en 7 (Laat al het vrolijke geluid)  
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7 Hoe is Hij mij zo innig na, 

de alfa en de omega, 
mijn hart doet Hij ontbranden. 
Hij zal mij tot zijn lof en prijs 
opnemen in zijn paradijs, 
dan klap ik in de handen. 

Amen, 
amen, 
kom mij troosten 
allerschoonste, 
mijn begeren, 
toef niet langer, kom o Here. 

 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. …… zo bidden wij allen: Lied 333 (2x)  

 
 
Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 
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1Omwille 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. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
4Men 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. 
5Zoals 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. 
 
Lied 176: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 allen (Om Sions wil zwijg ik 
niet stil) 
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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. 

  

4 Rondom de muur wordt ieder uur 
Gods wachtwoord doorgegeven. 
Zo is de tijd die nu verstrijkt 
met zijn geheim doorweven. 
Gun u geen rust bij dag en nacht, 
totdat door Gods gezag en macht 
Jeruzalem mag leven. 

 
Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 
 

1Op 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 
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bruiloft uitgenodigd. 3Toen 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.’ 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 wonderteken; hij toonde 
zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 525: 1, 2 en 4 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn) 
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2 Maria sprak in bekommerdheid: 

‘Er is niet genoeg te drinken.’ 
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’ 
Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 
en zal het ons zeker schenken. 

  

4 Wij mogen met Jezus gezeten zijn 
te Kana tussen de gasten. 
Een ander schenkt eerst de goede wijn 
en drinkt de mindere op het eind. 
Hier komt het beste het laatste. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 
Lied 766 (Ik zag een hemel zich verheffen) 
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2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldere ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 

  

3 De koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

Stil gebed  
 

Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor het missionair werk.  
 

Orgelspel                                                  wij gaan staan 
 

Slotlied: Psalm 146: 1, 4 en 5 (Zing, mijn ziel, voor God uw Here) 

 

2 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

  

4 Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in ’t verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen: Gezongen Lied 430 
  
Voorganger spreekt of zingt, afgewisseld met zingen door allen  
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
Refrein allen: (2x)  

 
 
v. De Heer zegene u en behoede u ……… 
 
Refrein allen: (2x) 
 
 
Orgelspel: Praeludium in C-dur, Johann Sebastian Bach 

 
 

Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 
en limonade klaar. Welkom! 

 
 


