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Orgelspel 

Welkom, mededelingen 

 

OM TE BEGINNEN 

* Beginlied: Psalm 107 : 1 en 4 Gods goedheid houdt ons staande 

 
1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 

4. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede.

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

* vervolg Beginlied: Psalm 107 : 20   Wie wijs is, zal de Here… 

 
20. Wie wijs is, zal de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

 

Gebed om ontferming over de nood van de wereld 

 

* Loflied / koorzang: Groot is uw trouw… (Lied 885) 
downloaden: www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 

 

 

DE SCHRIFT 

Zondagsgebed 



Lezing I: Jesaja 62 : 1 - 5 

621Omwille 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: Lied 525 : 1, 2 en 3  Wij willen de bruiloftsgasten zijn… 

 
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 met Maria. 
 

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. 

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 II: Johannes 1 : 51 – 2 : 13     

151‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God 
zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 
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‘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. 
12Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen. 
13Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem.  
 

* Lied  525 : 4 en 5  Wij mogen met Jezus gezeten zijn… 

 
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. 
 

5. Wij zijn op het bruiloftsfeest genood 
met Jezus en met Maria. 
Hij draagt ons over de watervloed 
en laaft ons hart met zijn hartenbloed 
te Kana in Galilea. 

 



Uitleg en Verkondiging 

 

* Lied/koorzang:  De wereld is van hem vervuld… (Lied 825 : 1, 5 en 8) 
downloaden: www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dienst der gebeden 

Inzameling van de gaven 

 

TOT SLOT 

 

* Slotlied: Lied 969 : 1 en 4  In Christus is noch west noch oost… 

 
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost.

 
 
 
Wegzending en zegen 

 

Orgelspel 


