
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 11                        Tweede zondag  na Epifanie                               Zondag 18 jan. 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei, toekomst 

Voorganger: Ds. J.J. Blom - Almere 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water   Diaken van dienst: Ati Valkenburg  

Koster: Piet van de Bunt    Organist:   Dick Ridder 
Lector: Nella IJperlaan 

Kindernevendienst:  Mathilde de Oude    Oppasdienst:  Rashel Mol  

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Fam. W.G. de Koning, Alewijnlaan 19 - 1231 VN Loosdrecht 

Jarigen: De heer B. de Waard, Eikenlaan 51, appartement 328, 1231 BG Loosdrecht 

 20 januari wordt hij 82 

 Mevrouw J.H. Prinsen-van de Bunt, Nieuw-Loosdrechtsedijk 121e, 1231 KP Loosdrecht   

 22 januari wordt zij 82. 

Omzien naar elkaar: Sinds donderdag is mw. S. Drienhuizen–Pieksma weer thuis uit de Beukenhof 

Agenda: Zondag 25 januari: oecumenische dienst in de Pauluskapel om 11.00 uur,  

voorgangers: pastor Wim Vlooswijk en ds. Hillegonda Ploeger. 

  

 

 

Aktie KERKBALANS is dit jaar van  

18 januari tot en met 31 januari.            

De vrijwilligers komen weer langs.  

Gaarne uw medewerking!  

Lied van de week –  Lied 62 : 1 en 4  (er is geen toelichting) 

 

                                     Orde van dienst - Kanazondag 

Welkom en mededelingen                         Moment van stilte                        we gaan staan 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

                 Aanvangslied:       Lied 66 : 1 en 2              

Bemoediging en groet                                                     we gaan zitten 

 Voorbereidingsgebed  

Glorialied:                 Lied 518 vers 1 en 6 
             

 DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag    

Moment met de kinderen   We zingen: Ga je mee?  

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   

   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 Refrein  

               kinderen gaan naar de nevendienst 

http://kerkbalans.nl/


 
 
Lezing:  Johannes 2 : 1-12   Bruiloft in Kana 

21 Op de derde dag was er een bruiloft in 
Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was 
er, 2 en ookJezus 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 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!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in 
Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij 
toonde zo zijn grootheid en 
zijn leerlingen geloofden in hem. 
12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn 
moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar 
bleven ze een paar dagen 

 

Zingen:   Lied 525 

 
Lezing:  Johannes 2 : 13-22  Jezus in de tempel 
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, 
reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij 
op het tempelplein de handelaars 
in runderen, schapen en duiven aan, en de 
geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij 
maakte een zweep van touw en joeg ze 
allemaal de tempel uit, met 
hun schapen enrunderen. Hij smeet het geld 
van de wisselaars op de grond, gooide hun 
tafels omver 16 en riep tegen de 
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken 
een markt van het huis van mijn 
Vader!’ 17 Zijnleerlingen dachten aan wat er 

geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis 
zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: 
‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag 
doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze 
tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen 
weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de 
bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de 
Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer 
opbouwen?’ 21Maar hij sprak over de tempel 
van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de 
dood herinnerden zijnleerlingen zich dat hij 
dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en 
alles wat Jezus gezegd had. 

         L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God 

  

 Zingen:     Lied 187 

         Verkondiging 

         Zingen:     Lied 834 

      
 DIENST VAN HET ANTWOORD 

        Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (369d)  kinderen komen terug 

  

 Collecten:     1. Catechese en educatie    2. Kerk 

          

 Slotlied:    Lied 418         

  

 Zegen -  beantwoord  met gezongen Amen      

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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