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VOORBEREIDING  
v:  In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.  
g:  Amen.  
v:  Onze hulp is in de naam van Heer  
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v:  Voorbereidingsgebed  

… vergeef ons al wat wij misdeden  
g:  opdat wij weer in vrede leven.  
v:  Amen.  !
ANTIFOON  

Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, 
uw naam bezingen.   !

INTROÏTUSPSALM  
Psalm 66: 1 en 7 

!

1 
 

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof 
ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel d' aarde moet uw naam 
verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.

7 
 

De naam des Heren zij 
geprezen!

Hij, die getrouw is en nabij,

heeft mijn gebed niet 
afgewezen.

De Heer is goed geweest 
voor mij.



ANTIFOON  !
KYRIE EN GLORIA  

Orgel: Lied 299h !
GROET  
v:  De Heer zij met u,  
g:  en met uw geest.  !!
COLLECTAGEBED  !



LEZING UIT OUDE TESTAMENT  
Jesaja 62: 1-5 

Omwille 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. Alle volken zullen 
je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, 
een koninklijke tulband in de hand van je God. Men 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. Zoals een 
jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen en jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou 
verheugen. !
GRADUALEPSALM  

Psalm 107: 2 en 3 

!

2 
 

Al wie verbijsterd zwierven

ver buiten heg en steg

en haast van honger 
stierven,

neervallend langs de weg,-

geen thuis, geen 
toevluchtsoord

was hun nabijgekomen,

had Hij hen niet gehoord

en bij de hand genomen.

3 
 

Zij moeten God 
aanbidden,

rondom zijn altaar staan,

omdat Hij in hun midden

zijn wonder heeft 
gedaan;

maaltijd en lafenis

meer dan zij durfden 
dromen;

de last van hun gemis



!!
EPISTELLEZING  
 Romeinen 5: 1-6 
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met 
God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang 
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn 
luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle 
ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, 
en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in 
ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos 
waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. !!

heeft Hij hun 
afgenomen.



ZONDAGSLIED  
Lied 526: 3 en 4 

!

!
PSALMWOORD  

Loof Hem, al zijn herauten,  
loof Hem heel zijn engelenmacht. Halleluja!  !

EVANGELIELEZING  
Johannes 2: 1-11 

1.En op de derde dag geschiedde een bruiloft  
in Kana in Galilea.  
Jezus’ moeder was daar. 

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 
 

Juicht voor de koning van de 
volken,

buigt voor zijn 
opperheerschappij,

zingt halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid 
nabij.

Bouwt dan ootmoedig aan de 
aarde,

legt vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn 
land!



2.En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 
3.Als zij tekort aan wijn hebben  
zegt Jezus’ moeder tot hem: 
Zij hebben geen wijn.  
4.Jezus zegt tot haar: 
Wat is het mijne en wat het uwe, vrouw? 
Mijn uur is nog niet gekomen. 
5.Zijn moeder zegt tegen de bedienden: 
Wat hij jullie ook zegt, doe dat. 
6.Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet  
volgens de reinigingsgebruiken van de Judeeërs, 
elk bevattend twee of drie metreten.  
7.Jezus zegt tot hen: 
Vul de watervaten met water. 
En zij vulden ze tot aan de rand. 
8.En hij zegt tot hen: 
Schep er nu wat uit  
en breng het naar de tafelmeester. 
Zij brachten het.  
9.Als  de tafelmeester het water dat wijn geworden was proeft  
— hij wist niet van waar het was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten 
het —  
roept de tafelmeester de bruidegom.  
10.En hij zegt tot hem: 
Ieder mens zet eerst de goede wijn voor 
en als zij zich bedronken hebben de mindere. 
Maar jij hebt de goede wijn bewaard tot nu. 
11.Dit begin van de tekenen deed Jezus in Kana in Galilea 
Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. 
En zijn leerlingen kregen vertrouwen in hem. 
g:  Lof zij Christus in eeuwigheid.  !
CREDO 
 Lied 353  

1.Nu heeft het oude leven afgedaan!  
Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 
want grote dingen heeft de Heer gedaan  
wij zijn als kinderen van God herboren !
2.Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht 
die werd begraven in de dood des Heren,  
die opstond tot het leven in zijn kracht  
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren. !
3.Water en geest verwekten door de doop  
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven. 



Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. !
4.’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond: 
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren  
om overal, de hele wereld rond, 
de boodschap van zijn rijk te laten horen.’ !

PREDIKING  !
LIED 

Liedboek voor de Kerken 75: 3 en 4 

!!

  !
GEBEDEN  

Dankgebed  
Voorbeden  
Responsie na voorbeden: Lied 368 c 

Doe lichten over ons, uw aangezicht. 

3 
 

O Christus, ons van God 
gegeven,

Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het 
leven,

Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

4 
 

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!



Stil gebed  
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade.  
Want U is het rijk en de kracht  
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  !

SLOTLIED  
 Lied 969 

!

!

!!!!

1 
 

In Christus is noch west noch 
oost

in Hem noch zuid noch noord,

één broederschap rust in zijn 
troost,

één wereld in zijn woord.

2 
 

Tot ieder hart, dat Hem 
behoort,

met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is 't gouden 
koord

dat allen samen bindt.

3 
 

Broeders en zusters, één band is 't die 
ons bindt

vanwaar en wie ge ook zijt

wie onze Vader dient als kind,

is Christus toegewijd.



!
ZEGEN  
g:  Amen.  !
ORGELSPEL  !
COLLECTE BIJ DE UITGANG

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoor de wereld 
wijd,

in Hem is zij vertroost.


