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Lied vooraf 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn

Welkom ouderling

DIENST VAN VOORBEREIDING
Intochtslied 98:1 Zing een nieuw lied voor God de Here

Stilte, votum en groet
Lied 195 Klein Gloria

Drempel- en kyriëgebed
Lied 8b RIkkert Zuiderveld – Young Choral

https://www.youtube.com/watch?v=6XtTnqlG5n4

Leefregel 1 Johannes 1:5-7

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
Lied Bruiloft in Kana Jan de Visser

https://www.youtube.com/watch?v=SDqXNR13EZs

Schriftlezing Johannes 2:1-11
Lied Psalm 134:2 DNP Zijn zegen wensen wij voor jou

Preek
Lied 653:1,5,7 U kennen, uit en tot U leven

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Afkondigingen van overlijden J.C. ten Siethof-Kips, R. van der Velde-Moddejonge

Melodie Lied 753 Er is een land van louter licht

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Gaven
Lied 526:4 Juich voor de koning van de volken

Zegen

https://www.youtube.com/watch?v=SDqXNR13EZs
https://www.youtube.com/watch?v=6XtTnqlG5n4


JOHANNES 2:1-11

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. Toen de wijn bijna op was, 
zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van 
Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden 
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse 
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei
Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 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!’ Dit heeft 
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in Hem.

PSALM 134:2 DNP

Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.


