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DIENST VAN VOORBEREIDING
Welkom
Intochtslied 525:1,5 Wij willen de bruiloftsgasten zijn

Stil gebed
Votum en groet en Klein Gloria
Gebed
Lied 103:1,9 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Onderricht Matteüs 22:37-40

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Moment voor de kinderen
Lied YouTube Dank U wel

https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4
Schriftlezing Johannes 2:1-11
Lied 33:1,8 Kom nu met zang en roert de snaren

Preek
Lied YouTube Aan Uw Tafel Sela

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI

VIERING HEILIG AVONDMAAL
Voor de goede orde
Lied 382:1 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen

Onderwijzing en nodiging
Vredegroet
Lied 1010:2 Geef vrede Heer, geef vrede

Avondmaalscollecte voor Stichting Helpt Roemenië

Inzettingswoorden
Lied YouTube Heilig, heilig, heilig

https://www.youtube.com/watch?v=e3UGWZy6le0
Gebed om de Heilige Geest, Onze Vader
Brood & Beker
Lofprijzing uit Psalm 103

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Afkondiging overlijden A. de Groot Lied 245 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

Aandacht voor de week van gebed filmpje

Dank- en voorbeden
Gaven via bankrekening

Lied YouTube Geprezen zij de Heer
https://www.youtube.com/watch?v=QX2_xlZB3sY

Zegen
Orgelspel



Johannes 2:1-11

     [1] 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.  [3] Toen 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.’  [5] Daarop sprak zijn moeder de bedienden 
aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’  [6] Nu stonden daar voor het Joodse 
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.  [7] 
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.  [8] Toen 
zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.  [9] En 
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 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!’
  [11] Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
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