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Schriftlezingen: | Exodus 15: 22-27 | Johannes 2: 1-11 | NBG51 | LB’73
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Lied 173: 1, 2 en 3
1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
Is in de Naam des Heren
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet laat varen
De werken van Zijn handen
Amen
& Groet:
Genade zij u
En vrede van God de Vader
van Jezus Christus Zijn zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 18: 1 en 8
1 Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
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Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des Heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.
8 Gij immers zult het arme volk verhogen,
en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen.
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met U durf ik mij in de strijd te wagen,
de legerbenden op de vlucht te jagen.
Met U ga ik door water en door vuur,
en met mijn God spring ik over een muur.
Gebed
Zingen Lied 297
1 Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2 O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
Gebed van deze zondag
Schriftlezingen
1e lezing Exodus 15: 22-27
22 Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn
Sur; drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. 23 En zij kwamen in
Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom
noemde men die plaats Mara. 24 Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten
wij drinken? 25 En hij riep luide tot de Here, en de Here wees hem een stuk hout; hij wierp
het in het water; toen werd het water zoet. Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen
en daar stelde Hij hen op de proef, 26 terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de
stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn
geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die
Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.
27 Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en
zij legerden zich daar aan het water.
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Zingen Psalm 79: 5
5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waatren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.
2e lezing Johannes 2: 1-11
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was
daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er gebrek aan
wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 En Jezus zeide tot
haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide
tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes stenen
watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van
twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot
de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij
brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was –
en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept
hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10
Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt
de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.
11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn
heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.
Zingen Lied 166: 2 en 3
2 Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.
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!
Verkondiging
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Zingen Lied 225: 1 en 2
1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
Gedenken gemeente leden
Zingen Psalm 84: 3
3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 225: 3, 4 en 5
3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Zegen
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