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2de na Epifanie – Kanazondag – Dienst van Schrift en Tafel 
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 
Ouderling: Abraham Esmeijer 

Diakenen: Fenny van Klompenburg en Siny Dijkens 
Lector: Daniël de Bres 

Musici: Gery Versteegt, Dirk Boer, 
en cantorij o.l.v. Irma Koch 

Lichtdrager: Aafke 

 
MUZIEK 
 
DE DIENST BEGINT 
 
DE CANTORIJ ZINGT: ‘Waar liefde woont’  
 
Dat groot mag zijn mijn hart  
en zacht en toegenegen,  
als bron uit God gekregen  
tot overvloed, tot zegen.  
Dat groot mag zijn mijn hart; 
dat heel mag worden ons huis; 
dat groot mag zijn ons hart. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
PSALM VAN DE ZONDAG: 66: 1, 2 en 7 
 
BEGINWOORDEN OP DE DREMPEL 

v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

a. Schepper en Behoeder van alle leven. 

v. Licht uit de hoge,  

a. omstraal en verwarm ons. 

v. Liefde uit de eeuwigheid,  

a. wek in ons de nieuwe mens. 

v. God met ons,  

a. wees ons nabij,  

       tot in het hart van ons bestaan. Amen.  

 
LIED OM ONTFERMING: lied 263 ‘Wees Gij mijn 
toevlucht’, 1 cantorij; 2+3 allen 
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
Glorialied: ‘Komt, kind’ren laat ons blijde zijn’,  
1 cantorij; 2+4 allen.  
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 
2. De tafels zijn gedekt met spijs, de bekers vol van 
dranken. De speelman speelt een nieuwe wijs met 
feestelijke klanken.                                         → 

 
4. Het bruiloftsfeest zal eind’loos zijn, de speel-
man zal niet rusten. God zelf zorgt voor de nieuwe 
wijn zoveel uw hart zal lusten. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT  

 

LEZING: Johannes 2:1-11 

 
1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in 

Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Je-

zus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgeno-

digd.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 rei-

nigingsritueel 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 de-

den ze. 9En toen de ceremoniemeester het water 

dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar 

die vandaan kwam, maar de bedienden die het wa-

ter 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. 

 

ZINGEN: lied 908 ‘Ik heb u lief o mijn beminde’,  

1, 2 en 7  

 
OVERDENKING 
 
ZINGEN: ‘Drink vrolijk, proef de zoete wijn’ (melo-
die: lied 512 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’) 
 
1. Drink vrolijk, proef de zoete wijn, 

de vrucht van Gods verbond –  
de beker gaat langs groot en klein,  
het heil van mond tot mond.  
 

2. Maar dan: o God, de wijn is op!  
Er klinkt geen loflied meer,  
de leegte slokt het leven op,  
de liefde lokt niet meer.  
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3. Is dit nu het beloofde land,  
het hooggeprezen feest –  
of is er, Heer, aan onze kant  
tekort aan trouw geweest?  

 
4. Een stem: ‘Maak al wat leeg is vol,  

vervul Gods goede wet!’  
Zie hoe de Wijnstok liefdevol  
de ware vreugde redt!  

 
5. Zeg niet: Er zal geen feest meer zijn, 

leeg is mijn kruik, mijn kan  
Hij maakt op tijd van water wijn, 
van Kana: Kanaän. 

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
MOMENT VAN GEDENKEN,  
Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 
GEBEDEN 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
EN TOEBEREIDING VAN DE TAFEL 
 
NODIGING 
 
GEBED AAN TAFEL 
 
v. God van overal en altijd, hier zijn wij: 

bruiloftsgasten op het feest van Uw einde-
loze liefde. 

 
Uw Zoon, afgezant van Kanaän in levende 
lijve, is onze Gastheer. 
Aan Zijn tafel-van-samen schuiven we met 
een verheugd hart aan. 
 

DE CANTORIJ ZINGT: lied 385, ‘De tafel van sa-
men’, 1 
 
v. God, In Uw Zoon, Jezus Christus,  

bent U te lezen. 
In Hem herkennen wij Uw trouw,  
die van wijken niet wil weten.  
 
Uw Zoon, die ooit het brood brak,  
het uitdeelde en zei:  
Dit ben ik, ik geef mijzelf aan jullie.  
 
Uw Zoon, die ooit de wijn schonk,  
de beker rondgaf en zei:  
Dit ben ik, ik geef mijzelf aan jullie. 

 
ZINGEN (allen): vervolg lied 385: 2 

 
v. God, wij geloven:  

telkens als we samenkomen rond de tafel, 
deelt Uw Zoon zichzelf aan ons uit. 
En aan Uw tafel geven wij ons aan elkaar.  
 

ZINGEN (allen): vervolg lied 385: 3 

v. Als wij dan dit brood breken en deze wijn 
drinken, brengt ons dat te binnen wie Hij 
is: Jezus, de liefde van Uw hart, 
God-van-mensen met lijf en ziel, 
vlees en bloed, 
voor nu en altijd, 
om ons te maken tot mensen-van-God, 
met hart en ziel, 
van nu tot in het Koninkrijk: 
Zijn toekomst: één tafel van samen,  
waar we mogen komen eten,  
en waar niemand wordt vergeten.  
Wij vieren samen feest,  
in naam van de Vader, de Zoon en de 
Geest.  

 
ZINGEN (allen): vervolg lied 385: 4  
 
‘ONZE VADER’ 
a.  Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw 

Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk 
kome, Uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel, alsook op de aarde. Geef ons 
heden ons dagelijks brood, en vergeef 
ons onze schulden, gelijk ook wij ver-
geven onze schuldenaren. En leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, in eeu-
wigheid. Amen. 

 
VREDEGROET 
v. De vrede van de Ene is met je! 
a. Die vrede ook met jou. 
v. Geef elkaar nu een teken van vrede. 
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LIED AAN TAFEL: Telkens als wij eten van dit brood              DELEN VAN BROOD EN WIJN  
Recht voor de tafel staat de diaken met de 
beker druivensap, de overige bekers be-
vatten wijn. Ondertussen zingt de cantorij: 
‘The Lord is my Shepherd’. 
 
SLOTGEBED 
 
SLOTLIED: 791 ‘Liefde, eenmaal uitge-
sproken’, 1 allen, 4 cantorij, 5+6 allen 
 
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 
 
Het kind brengt het licht van de Paaskaars 
waar het zijn moet: naar buiten – en wij 
gaan achter haar aan. 
 
MUZIEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*************************************************************************************************************************** 

COLLECTEN 

1.- Hospice Apeldoorn 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Oecumene- Migratie verbindt kerken wereldwijd. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. Woudenberg, en naar 

❖ Mevr. Van Duijn-Diepenhorst. 

 

Bij de schikking:  

De 7-hoek geeft weer een Heilige ruimte aan waarin de Geest waait. Elke kerkgemeenschap draagt het geloof 

uit op haar manier: zie de kruisen in verschillende kleuren. Als je goed kijkt, blijken dit de kleuren van de 

regenboog te zijn die samen het wit van de duif vormen. (Wilma Spijker)  
 


