2e Zondag na Epifanie “Kanazondag”, 17 januari 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Lisette van Buuren
Ouderling: Chris Dijkens

Muziek: Gery Versteegt en de zanggroep
MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen

GEBED OM ONTFERMING
gebedsresponsie: …
Daarom roepen wij: Heer, ontferm U!

DE DIENST BEGINT

GLORIALIED: Lied 526: 3,4

WOORD VAN WELKOM

3

MOMENT VAN STILTE
INTOCHTSLIED Psalm 81: 1,2,4,9
1

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
2

Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.
4

God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.
9

Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.
BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!
v:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen.

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!
4Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
DE DIENST VAN HET WOORD
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
1e LEZING: 2 Korintiërs 9: 6-9
6

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7Laat
ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft,
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft. 8God heeft de macht u te
overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in
alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook
nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed
werk. 9Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan
de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor
altijd.’
ZINGEN: Psalm 67: 1
1

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2e LEZING: Johannes 2: 1-11
1

Op 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: 1,4,5
1

Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.
4

Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.

MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lied 791: 1,5,6
1

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
5

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
6

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

5

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartenbloed
te Kana in Galilea.
OVERDENKING

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
gebedsresponsie:…
Zo vragen wij eerbiedig: Heer, verhoor ons!
MEDEDELINGEN
SLOTLIED Lied 793: 1,2,3
1

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

COLLECTE:
Over te maken naar het bankrekeningnummer
NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,
Of via de app Appostel of middels deze link:
https://sie.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital
e-collecte.html

3

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.
We gaan staan
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen
MUZIEK

1. Vakanties minima-Diaconie vakanties voor
personen/gezinnen met een minimuminkomen
Helaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse
huishoudens leven van een beperkt budget
waarin vaak geen ruimte is voor een korte
vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en
niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren
in bijzondere situaties én een minimuminkomen
hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de
protestantse diaconie voor een vakantie in
Nederland. Helpt u mee dit mogelijk te maken?
2. Goede Herderkerk
3. Ondersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag in de kerk. In onze
protestantse kerken zijn tienduizenden mensen
actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen: van
pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat
tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een
divers trainingsaanbod helpt de academie van de
Protestantse Kerk zowel professionals als
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun
kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze
ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de
slag!

BLOEMENGROET:
Naar dhr. Rooiman en naar
Dhr. en mevr. Hooghordel .

