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VOORBEREIDING 

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 

Kaarsen worden aangestoken, terwijl we zingen: LB 261: 2

2 Licht, groei in de nacht 
en wil ons voor kwaad behoeden
in genade, ons ten goede 
met uw levenskracht.
In het donker wordt het licht.

Stilte

Bemoediging en groet (de gemeente gaat staan)
V Onze hulp is de naam van de Heer, 

A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 

A Amen.

Lied: Psalm 98: 1 en 2

1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
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2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g: Kyrie eleison

Glorialied: LB 273: 1, 4 en 5

1 Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

SCHRIFT 

Gebed, afgesloten met: LB 333
 Kom, Geest van God, maak onze harten open,

dat Christus bij ons woning vindt.
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Epistellezing: 1 Korintiërs 1: 18-25 en 29-31

Lied: LB 791: 1 en 2
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin,
Liefde wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt.

Evangelielezing: Johannes 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
bedienden 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 be-
dienden: ‘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 be-
dienden die het water geschept hadden 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 teken; Hij toonde
zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Lied: LB 791: 5 en 6

5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf!
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Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 526: 3 en 4
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!

4 Juich voor de koning van de volken,
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Gebeden
TAFEL

Nodiging
V De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en

Hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met
de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn
hand te ontvangen.

V Ik wens u allen vrede toe.

A Vrede, ook voor u.
V Laten wij denken aan God, die ons het leven heeft gegeven.

A Onze gedachten zijn bij Hem.
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V De Heer, onze God, is goed.

A Daarom willen wij Hem danken.

Lofprijzing
V U komt onze dank toe, Heer, onze God, overal en altijd, door

Jezus, onze Heer. Want geboren is een nieuwe dag, uw toekomst
is begonnen. Toen het nog aardedonker was, aanschouwden wij
het levenslicht: de hemel ging voor ons open, uw heil kwam
binnen handbereik. Gij zelf werd onze naaste en onze vrede werd
uw eer. Daarom, Heer, onze God, verheffen wij onze stem om
samen met engelen en aartsengelen, met herders en wijzen, met
de vrouwen en mannen die uw licht ontdekten als hun levens-
licht, U van ganser harte de lofzang toe te zingen:

A Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt. (LB 405: 1)

Tafelgebed
V Ja, gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus, die

komt in uw Naam. Want Hij is verschenen in onze nacht als een
blinkende morgenster, een stralend licht, dat niets of niemand
doven kan en dat reikt tot in de diepste duisternis. Laat uw Geest
zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg: Hij heeft
in nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dank-
zegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen
gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u
gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis!
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo
dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!
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A Zijn dood gedenken wij. 
Zijn opstanding belijden wij. 
Zijn toekomst verwachten wij. 
Totdat Hij komt!

V Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood
en deze beker en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van
uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. 
Zend uw Geest in ons midden en versterk in ons allen de hoop en
de liefde, dat wij licht kunnen brengen waar duisternis heerst, en
vooruit durven lopen op de grote toekomst waarin het eindelijk
waar zal zijn: vrede op aarde, en wij U zullen eren met allen die
wij voor uw aangezicht gedenken..., met allen die ons zijn voorge-
gaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen..., met
de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen, heel uw men-
senvolk, genodigd aan uw maaltijd. 
Gezegend zijt Gij, onze God, die is en die was en die komt, geze-
gend hier en nu en tot in lengte van dagen, door Jezus Christus,

onze Heer, die ons heeft leren bidden: Onze Vader ...

Terwijl we naar voren lopen om brood en wijn aangereikt te
krijgen, zingen we: Eet dit brood



We nemen brood en wijn mee naar onze plek in de kerk en eten en
drinken gezamenlijk.

Dankgebed

Slotlied: LB 653: 1, 2 en 5 (de gemeente gaat staan)

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgelspel

Collecten (bij de uitgang): 
1. diaconie; 2. kerk; 3. ondersteuning gemeenten

Koffie en thee in de kring
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