
 

 

 

 

Dertiende jaargang nr. 07                        2e zondag na Epifanie                               zondag 14 januari 2018 

liturgische kleur: wit 

                                 Voorganger: Ds. A. de Boer - Utrecht 

Ouderling van dienst:  Margriet van de Water   Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Henk v. Doornik     Organist:         Jan de Vries 

Lector:  Henk Herbert  

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

   De heer Wim van de Bunt en Angèle, Moerbeilaan 3, 1231 BM 

Agenda:    

 Donderdag 18 januari: de bijbelkring gaat op donderdag niet door vanwege de 

schilderwerkzaamheden in de kerk 

 Zondag 21 januari: 10.00 uur -  Ds. Hillegonda Ploeger, zangdienst. U kunt uw suggesties voor 

liederen in de zangdienst nog tot maandag 15 januari melden bij ds. Hillegonda Ploeger 

 Zondag 28 januari: oecumenische dienst in onze kerk met diaken Randy Simileer en ds. 

Hillegonda Ploeger 

 

 

 

Lied van de week: Lied  217 

 

  Orde voor de dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:    Psalm 96: 1                         we gaan staan 

Bemoediging  en groet              

Lezing Psalm 96                    we gaan zitten 

Zingen :         Psalm  96: 6 en 7                  

Kyrie/Gebed voor de nood van de wereld 

Glorialied:            Lied  275: 1, 4 en 5  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest  



Lezing:  Jesaja 62: 1-5      

Vreugde over Jeruzalem 
621Omwille 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. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid 

zien, alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe 

naam die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 

in de hand van de HEER,een koninklijke 
tulband in de hand van je God. 
4Men noemt je niet langer Verlatene 

en je land niet langer Troosteloos oord, 
maar je zult heten Mijn verlangen 

en je land Mijn bruid. Want 
de HEER verlangt naar jou 

en je land wordt ten huwelijk 
genomen. 
5Zoals 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.

Zingen:     Lied 176: 3

Lezing: Johannes 2: 1-11    

Bruiloft in Kana 
21Op 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.’ 4‘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 10en 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 wonderteken; hij 

toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 
  L.: Zo spreekt de Heer     G.: Wij danken God 

Zingen:                  Lied 525: 1, 4 en 5  

Overweging 

  Zingen:     Lied 791 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

  Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

  Collecten:   1. Diaconie  2. Kerk  

  We zingen ons slotlied (staande):     Lied 793: 1 en 2          

  Zegen         Lied 793: 3 
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Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur. Aanmelden per e-mail: 
ger.kerk.loosdr@gmail.com 
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