VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging:

Liturgie

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: God, hier zijn wij
van huis uit
verbonden met U
misschien leeg, moe en mat
maar diep in ons hart
verlangend naar uw licht
naar leven naar liefde
naar goedheid en genade
G: Verbind ons allen met U
door uw goede Geest, Amen.

16 januari 2022
Tweede zondag na Epifanie

Antifoon:
514b
Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 4
Antifoon

‘Verbinding vieren’

Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:

Lied 301f: Heer, ontferm U. Christus, ontferm u.
Heer, ontferm u over ons.
Gloria:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

ds. L. Terlouw
Ietje Staal
Daniël Jumelet
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 526: 4

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment voor de kinderen

Aanvang: 10.00 uur

2

4

‘Vrouw, 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
10
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!’ 11Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn
leerlingen geloofden in Hem.

DE SCHRIFTEN
Profetenlezing: Jesaja 62: 1-5 (NBV21)
1

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.
2
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je luister.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Gehuwde.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5
Zoals 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.

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Orgelspel

“Gij komt en schenkt de beste wijn,
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.”

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Belijdend lied: 792: 1, 2 en 4

Lied: 96a: 1 en 2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Epistellezing: 1 Johannes 1: 1-4 (NBV21)

Collecten: Gecombineerde collecte voor eigen doel (60%) en voor de

1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien
en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij:
het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen
ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons
verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat
ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde
volkomen te maken.

kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

791: 1, 4, 5 en 6

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel

Lied: 326: 1, 2 en 3
Evangelielezing: Johannes 2: 1-11 (NBV21)

*

1

Op 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.’
3

4

Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse
Gemeente Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 16 januari'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

