
 

 

2eZondag na Epifanie “Kanazondag” 16 januari 2022 
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp 
Ouderling: Jan van Hell 

Geluid: John van den Berg 
Beeld: Johan van Beek 
Organist: Leen Jacobs 

 

 
De bruiloft in Kana. 

 
MUZIEK 
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
DE DIENST BEGINT 
 
De gemeente gaat staan 
 
INTOCHTSLIED: 274 ‘Wij komen hier ter ere’ 
 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied.  
 
2. Ontferm u God, kyrie eleïson,  
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,  
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,  
zonder U raken wij de liefde kwijt.  
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
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 NOOIT LAAT VAREN WAT ZIJN HAND AAN  

HEEL DE SCHEPPING BEGON. AMEN. 
 
De gemeente gaat zitten 
 
GEBED OM ONTFERMING (na elke bede:)  

301g ‘Kyrie eleison, eleison’ 
 

GLORIALIED: 910:1,3,4. ‘Soms groet een licht’ 
 
1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt 
zal ook zijn kind’ren kleden, 
Hij kent hun lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
     (naar Lied 319) 
 
VOOR DE KINDEREN EN ANDERE MENSEN: 
 (om thuis af te spelen en mee te zingen:) 

https://youtu.be/aFopnXjJtRI 
 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/aFopnXjJtRI


 

 

ZINGEN: 525:1 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ 
 
1. Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
van Kana in Galilea. 
Wij drinken daarvan de bruiloftswijn. 
Wij willen van harte vrolijk zijn 
met Jezus en met Maria. 
 
EVANGELIELEZING: Johannes 2:1-11 
[1] Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in 
Galilea. De moeder van Jezus was er,  [2] en ook 
Jezus 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] 
‘Vrouw, 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 teken; 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: (vervolg) 525:4,5. 

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

 
OVERDENKING 
 
MUSICA PRO DEO 
 
 ZINGEN: 424 ‘Verzadigd de honger’ 
 
1. Verzadigd de honger,/ gestild ons verlangen, 
     met goedheid gevoed. 

a: Brood, dat ons doet leven! 

2. Genezen de dort,/ gevuld onze kruiken, 
     een stroom van genade. 
 a. Water, bron van leven! 
 
3. Geklaard is de dag,/ het donker voorbij. 
     Wij zien uw gezicht. 
 a. Licht in onze wereld! 
 
4. Bij name geroepen,/ naar buiten gebracht, 
     een weg voor ons uit. 
 a. Herder, die ons voorgaat! 
 
5. Die ons doorstroomt/ en ons in bloei zet, 
     rijpt ons tot vrucht. 
 a. Wijnstok van de liefde! 
 
6. Bron en bestemming,/ trouw die ons draagt 
     voor altijd op adem. 
 a. Waarheid, weg en leven! 
 
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
GEBEDEN (dank- en voorbeden, stil gebed  

       en Onze vader) 
 
MEDEDELINGEN 
 
SLOTLIED: 422 ‘Laat de woorden die wij hoorden’  
1Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.  
 
2Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.  
 
3Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint. 
 
We gaan staan 

 
ZEGEN (beantwoord met gezongen:)  

a: Amen, amen, amen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

COLLECTE: 
 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 
middels deze link: 
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital
e-collecte.html  
 
1. Vakanties minima Diaconie vakanties voor 
personen/gezinnen met een minimuminkomen 
Een korte vakantie. Velen onder ons genieten daar 
regelmatig van. Helaas geldt dat niet voor een 
behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens met een 
beperkt budget. 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 Toerusting voor 
werker in de kerk 
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: 
zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze 
protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, 
van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal 
werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed 
toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de 
Protestantse Kerk vrijwilligers – maar ook 
professionals – met een groot en gevarieerd 
trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen. 
 
BLOEMENGROET: 
De bloemgroet gaat ter bemoediging naar mevr. 
G. Henner, (Westerzande) 
 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

