Liturgie II

Orde van dienst Van zondag 19 januari
Voorganger Ds. Martine Wassenaar
Organist: Hans Jacobi

2001 Dinah Roe Kendall Bruiloft te Kana

Voorbereiding
Orgelspel
Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw
Aansteken van de paaskaars
(gemeente gaat staan)
Aanroeping
Zingen lied 489: 1+2
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Votum en groet
Zingen antwoordlied

Inkeer
Inleiding
Gebed
Zingen lied ZZZ 102 een lied op tekst van Michaël Steehouder en muziek van Chris van Bruggen
Woord en gebed
Lezing Jesaja 62,1-5 Bijbel in gewone taal
De Heer zegt: ‘Ik zal blijven spreken. Ik zal pas zwijgen als Jeruzalem weer vrij is, en straalt
van vreugde. Ik zal pas zwijgen als er weer eerlijk rechtgesproken wordt, en het overal licht
is.
2 Jeruzalem, alle volken zullen zien dat je bevrijd bent. Alle koningen zullen zien hoe prachtig
je bent. Ikzelf zal jou een nieuwe naam geven. En alle volken zullen jou bij die naam noemen. 3 Je zult een prachtige stad zijn, zo mooi als de kroon van een koning. En ik zal jou beschermen.
4-5 Jeruzalem, de mensen zullen je niet langer Verlaten Stad noemen. Je nieuwe naam zal
zijn: Stad waar de Heer naar verlangt. Want ik verlang naar jou, Jeruzalem. En je land zal niet
langer Verwoest Land genoemd worden. Nee, het krijgt een nieuwe naam: Bruid van de
Heer. Want iedereen zal van je land houden, zoals een bruidegom van zijn bruid houdt.
Zingen lied 176:1,2 en 3 om Sions wil
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Lezing Johannes 2,1-11 Bijbel in Gewone Taal
Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was
op het feest, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd.
3 Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ 4 Jezus zei
tegen haar: ‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.’ 5 Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: ‘Doe precies wat hij
zegt.’
6 Er stonden daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon ongeveer 100 liter water. Met dat
water konden mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. 7 Jezus zei
tegen de dienaren: ‘Vul die bakken met water.’ De dienaren vulden de bakken tot de rand.
8 Toen zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.’ De dienaren
deden wat Jezus zei. 9 De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden! De dienaren die het water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de
leider van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen geeft zijn gasten
eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken zijn.
Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’
11 Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem.
Zingen lied 525
Preek
Orgelspel
Lied 793: 1+3
Mensen die wij gedenken (overledenen alleen op de eerste zondag van de maand).
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Dankgebed, Voorbeden onze vader gezongen

Uitzending en zegen
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden collecten.
(Indien er een gastpredikant voorgaat wordt dit door een kerkenraadslid gedaan)
Zingen slotlied 791 :1,4,5, 6
Uitzending en zegenbede
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De collecten zijn bestemd voor:
•

Kinderhospice Binnenveld

•

De Remonstrantse gemeente

De eerstvolgende activiteiten van de gemeente zijn:
Dinsdag 21 januari, 19.30 uur. Opening Expositie Penningen
Vrijdag 24 januari, museumbezoek aan het Catherijneconvent, o.l.v. Jacques Zwaan.
Zondag 26 januari, 10.30 uur, avondmaal kerkdienst met werelddiaconaat,
o.l.v. Reinhold Philipp
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