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MUZIEK 
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
DE DIENST BEGINT 
 
De gemeente gaat staan 
 
INTOCHTSLIED: lied 276, ‘Zomaar een dak’  
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
BEGINWOORDEN 
v: Onze hulp is in de Naam van de Ene 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Met vrede gegroet, en gezegend met licht: 

allen die samen zijn in dit huis van onze God, 
die we mogen kennen als Vader, Zoon en 
Heilige Geest. 

a: MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT! 
 

De gemeente gaat zitten 
 
GEBED OM ONTFERMING:  
‘Kan het niet alleen’, van Stef Bos  
 
Ik kan bergen verzetten, 
kan grenzen verleggen, 
kan de tijd laten stilstaan, verliezen en doorgaan. 
Ik kan de liefde verklaren,  
kan de hemel beloven 
en ik kan tegen de stroming in de toekomst geloven, 
maar ik kan het niet alleen…  
 
Ik kan de sterren laten vallen, 
kan het water laten branden 
en ik kan stap voor stap de wereld veranderen, 
maar ik kan het niet alleen…  
 
En ik kan het donker verlichten, 
kan jouw leiden door de nacht 
en ik kan mijzelf overwinnen, 
beter worden dan ik dacht. 
Ik kan de zwaarte van jouw schouders laten vallen 
en tegen de verdrukking in,  
dwars door alles heen, 
de hemel op aarde laten zien. 
     
En ik kan de tijd laten stilstaan,  
kan verliezen en doorgaan 
met vallen en opstaan, 
van vooraf aan beginnen, 
de sterren van de hemel zingen, 
het water laten branden, 
de wereld veranderen, 
maar ik kan het niet alleen... 

GLORIALIED: psalm 96: 1 en 7 
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
Hierna gaan de kinderen in het licht van de 
Paaskaars naar de kindernevendienst 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED BIJ DE OPENING 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 
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. 
 
ZINGEN: lied 525  
‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’  
 
OVERDENKING 
 
ZINGEN: lied 526: 3 en 4  
 
De kinderen komen terug in de kerkzaal 
 
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
GEDACHTENIS: Frits Kolfoort,  
we ZINGEN lied 793: 1 en 3  
‘Bron van liefde, licht en leven’  
 
VOORBEDEN 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 
oppas halen 



DE DIENST VAN DE TAFEL 
 
NODIGING  
 
VREDEGROET 
 
v: De vrede van de Heer zij met je! 
a: ZIJN VREDE OOK MET JOU! 
v: Wij geven elkaar een teken van vrede. 
 
v: De Heer zal bij je zijn. 
a: DE HEER ZAL JE BEWAREN. 
v: Verhef je hart. 
a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG! 
 
TAFELGEBED 
 
v: God van overal en altijd, hier zijn wij: 

diakenen én bruiloftsgasten op het feest van 
Uw eindeloze liefde. 
 
Uw Zoon, afgezant van Kanaän in levende 
lijve, is onze Gastheer. 
Aan Zijn tafel-van-samen schuiven we met 
een verheugd hart aan. 
 

ZINGEN: lied 385: 1, ‘De tafel van samen’ 
 
v. God, in Uw Zoon, Jezus Christus,  

bent U te lezen. Gezegend is Hij. 
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: vervolg lied 385: 2 

 
 
 
******* 
 

 
 
v. God, wij geloven:  

telkens als we samenkomen rond de tafel, 
deelt Uw Zoon zichzelf aan ons uit. 
We mogen proeven van Zijn liefde,  
tot de rand gevuld, 
gutsend over de grenzen van de dood. 
En aan Uw tafel geeft Hij ons aan elkaar: 
vrede in overvloed.  
 

ZINGEN: vervolg lied 385: 3 
 
v. God, schenk ons uw Geestdrift,  

om emmers water en bekers wijn aan 
elkaar door te geven,  
om te vertrouwen, en om te durven dromen 
dat alles goed zal komen, slok voor slok. 

 Dwars tegen alle onheil in: 
wij vieren samen feest, 

 in naam van de Vader, de Zoon en de 
Geest.  

 
ZINGEN: vervolg lied 385: 4  
 
ONZE VADER… 
… DIE IN DE HEMEL ZIJT. UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE, GELIJK IN 

DE HEMEL, ALZO OOK OP AARDE. GEEF ONS HEDEN ONS 

DAGELIJKS BROOD, EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, 
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN 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 EEUWIGHEID. AMEN. 
 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
 
DANKGEBED 
 
SLOTLIED (staande gezongen): lied 791  
‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 
 
MUZIEK 
 
In de hal kun je een stukje brood meenemen voor 
iemand die je wilt laten delen in dit teken van 
Christus’ aanwezigheid. 

COLLECTEN: 
1. Diaconie: Youth for Christ  
Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. De Stichting Youth for Christ probeert daarom in 
contact te komen met jongeren, binnen hun eigen leefwereld. YFC zet zich in voor jongeren die kwetsbaar 
zijn, om hun een hoopvolle toekomst te bieden. Er wordt samengewerkt met 16 jongerencentra en 60 
vrijwilligersinitiatieven door het hele land worden door YFC ondersteund. Kijk eens op www.yfc.nl voor meer 
inspiratie en informatie. De diaconie ondersteunt de werkzaamheden van Youth for Christ van harte en 
verzoekt u dan ook aan hen te denken bij de collecte. 
2. Goede Herderkerk 
3. Uitgangscollecte: Wijkkas. 
4. Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 
 
BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevr. van der Heide, 
en naar dhr. Pestoor.  
 


