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-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus: Lied 209: 1 en 2 
 
 Heer Jezus, o Gij dageraad, 
 wend naar ons toe uw licht gelaat. 
 Uw Geest die in de waarheid leidt 
 zij onze gids in deze tijd. 
 
 Geef dat ons hart mag zijn gericht 
 op U die ons verstand verlicht, 
 opdat uw Naam ons steeds nabij, 
 uw lof op onze lippen zij. 
  
-V.      : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou. 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde….. 
 
-Drempelwoorden: Psalm 66 (vrij, Huub Oosterhuis) 
 
 Blazers blazen U, violen strijken uw Naam. 
 Gij hebt iets neergezet: deze aarde, mensen. 
 
 Muren van water , doortocht op  droge voeten, 
  slaven bevrijden: groot werk. 
 
 Uw ogen gaan over de wereld; wat zien ze? 
 
 Ik wankelde, U greep mij vast. 
 Staan, rechtop, leven, zei U: je kunt het. 
 
 En toen begon het pas goed, 



 het leven; water en vuur, 
 wielen snelden mijn hoofd over, 
 ik lag in deuken, maar kwam bij. 
 
 Dank U, zei ik, zacht, nederig, - en toen 
 met overslaande stem: dank, dank, genadige 
 dat U mij gekend hebt, niet hebt afgewezen 
 de afgrond in….. 
 
 Gezegend Gij! 
 
-Lied 103e: “Bless the Lord, my soul”  
 
 Bless the Lord, my soul 
 and bless God’s holy name. 
 Bless the Lord, my soul, 
 who leads me into life. 
 
 ( Prijs de Heer, mijn ziel, Hij leidt mij naar het leven) 
 

  

-Voor, op of over de drempel…… (Nynke)  
 
-Kyriegebed: “Voor dovemansoren” (Herman van Veen) 
 

Voor dovemans oren in een 100 watt versterker 
nog te zwak om te horen dat iemand om hulp roept 

Mijn knieën knikken, mijn handen jeuken 
M’n hart bonst in mijn keel, ‘k heb weinig oren 

en mijn tong verloren, 
met lede ogen zie ik groen en geel. 

De specialist  bij wie ik klaag 
over een knagend gevoel in de maag 

wil me rauwe andijvie laten eten. 
M’n knieën knikken, m’n handen jeuken 

maar hij zegt dat ik ze dicht mag knijpen 



ik kan hem niet volgen, laat staan begrijpen 
maar ik zwijg beleefd. 

Nu heeft ie het over de derde wereld, 
alsof hij ze zelf genummerd heeft. 

En ik weet het wel, ik moet een kerel zijn 
zo iemand die zich niet laat gaan 

maar zich met zelfspot wapent tegen pijn. 
Hier is een half woord, voor de goeie verstaander 

ik heb niets verstaan, dus knik ik maar ja. 
Begrijp mijn positie begrijp de gevolgen 

er is veel te veel begrip, begrijp ‘t, begrijp me 
begrijpen kost niets. 

Je maakt wat woorden vuil en je bent van alles af. 
Op ’t gevaar af de mensen tegen het hoofd te stoten 

blijf ik maar zitten tot iemand mij ziet 
ik ben bang voor soldaten, ‘k ben bang in het donker 
het is veel en veel te zwart, ik ben bang om te vallen 

’t leven is hard 
Ik heb zo’n behoefte aan een positief geluid. 

 
-Gloria: Lied 299j: 3 en 4 
 

Eer zij de God van de hemel, 
zijn Naam richt de geschiedenis. 

 Eer aan de koning der volken: 
 Gloria in excelsis! 
 
 Vrede bij mensen op aarde, 
 waar Hij al mee begonnen is. 
 Vrede bij kleinen en groten: 
 Gloria in excelsis. 
  
 
-Gebed van de zondag 
 



-Evangelie : Johannes 2:1-12 
 
Op de derde dag is er een bruiloft te Kana in Galilea; 
Jezus’ moeder is daarbij. En ook Jezus is ter bruiloft  
genodigd met zijn leerlingen. 
Als er een tekort aan wijn komt, zegt Jezus’ moeder  
tegen Hem: ‘ze hebben geen wijn’! 
Jezus zegt tot haar: ‘Betekent dat iets tussen mij 
en u, vrouwe? – mijn uur is nog niet gekomen.’ 
Zijn moeder zegt tot de bedienden: ‘Wat Hij jullie 
ook zegt, doet het!’ 
Er zijn daar  zes stenen watervaten opgesteld geweest, 
naar het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een  
inhoud van twee tot drie metreten. 
Jezus zegt tot hen: ‘Giet die watervaten vol met water!’ 
Ze gieten ze vol tot bovenaan. 
Hij zegt tot hen: ‘Schept er nu wat uit en brengt dat naar  
de tafelmeester.’ Zij brengen het. 
Zodra de tafelmeester het water proeft dat wijn geworden  
is – en hij heeft niet geweten vanwaar die was, alleen de  
dienaars wisten het, die het water geschept hadden,  
roept de tafelmeester de bruidegom en zegt tot hem: 
‘ieder mens zet de goede wijn  eerst voor, en wanneer er  
stevig gedronken is, de mindere. 
Maar jij hebt  de goede wijn bewaard tot daarnet!’ 
Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen te Kana 
in Galilea; zo laat Hij zijn glorie verschijnen en komen 
zijn leerlingen tot geloof in Hem. 
Daarna daalt Hij af naar Kafernaum, Hijzelf, zijn moeder, 
de broers en zijn leerlingen. 
 
 
-Lied 525: 1, 2, 3 en 4 
 
 



 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. 
 
 Maria sprak in bekommerdheid: 
 ‘Er is niet genoeg te drinken’ 
 Maar Hij zei: ‘nog is het niet mijn tijd’. 
 Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 
 en zal het ons zeker schenken. 
 
 En toen de maaltijd ten einde liep, 
 zag Hij naar de lege vaten, 
 en deed ze vullen door die Hij riep, 
 en scheppen wat Hij te drinken schiep. 
 Zij proefden: wijn was het water! 
  
 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. 
 
-De een en de ander ( Freek de Jonge, De Stemming 1) 
 
-Lied: Houden van mensen 
 
 Houden van mensen is rijk zijn in nood, 
 elkander geven het dagelijks brood. 
 

Houden van mensen:  bevrijdend geheim 
 om voor een ander een woonplaats te zijn. 
 
 



 Houden van mensen is warmte en licht: 
elkander tonen je ware gezicht. 
 
Houden van mensen zoals Hij dat deed 

 die met ons deelde ons lief en ons leed. 
  
-Overdenking 
 
-Pianospel 
 
-Voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
-Slotlied:”Ongestraft mag liefde bloeien” 
 
 
 
 
 Ongestraft mag liefde bloeien, 
 vrijuit zoeken naar de zon. 
 Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
 laat haar stromen als een bron! 
 Laat de liefde maar gebeuren 
 als een wonder van het licht. 
 Als een regenboog van kleuren 
 door de hemel zelf gesticht. 
 
 Niemand houdt de liefde tegen 
 waar zij langs de straten gaat. 
 Wie met liefde is gezegend 
 koestert wie om liefde gaat. 
 God verhoede dat er iemand 
 in de liefde wordt gekrenkt. 
 Ware liefde oordeelt niemand, 
 maar aanvaardt haar als geschenk. 
 



 Liefde vraagt ons om ontferming 
 tegen wie haar vlammen dooft. 
 Wie haar rechten wil beschermen 
 vindt in liefde zelf geloof. 
 Wie voor liefde is geschapen 
 vreest ook niet bij tegenwind. 
 Liefde is het hemels wapen 
 dat de angsten overwint. 
 
 Leg de liefde niet aan banden., 
 gun haar gang de vrije loop. 
 Geef haar bloemen nooit uit handen, 
 want haar vrucht is onze hoop! 
 Ongestraft mag liefde bloeien, 
 vrijuit zoeken naar de zon. 
 Liefdes loop verdraagt geen boeien, 
 laat haar stromen als een bron! 
 
-Zegen:  
 
-V.       : God zal met je meegaan 

 als licht in je ogen 
 als lamp voor je voet 
 als hand op je hoofd 
 als arm om je schouder;  
 als baken bij ontij en verte die wenkt 
 als groet op je lippen en hoop in je hart 
 als stem die je uitdaagt 
 en woord dat je voorgaat. 
-Gem.: Amen, amen, amen. 
 
-Piano 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


