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-Orgelspel 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus: Psalm 66: 1 en 6 
 
 Loovje de Heare, bliid fan herte, 
 rop lûd syn lof en gloarje om, 
 litte alle wrâld in liet ynsette, 
 dat opriist ta Gods ear en rom! 
 Jo rjocht regearret ûnferkoarte, 
 oerwint alle wjerstribbichheid, 
 de fijân sit belies jaan moatte 
 en bûge foar jo majesteit. 
 
 No priizgje ik syn grutte Namme, 
 want Hy, myn God, is tichteby. 
 Hy hat myn bidden net beskamme, 
 de Hear wie altyd goed foar my. 
 
-V.      : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: De Heer is ook met u. 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.       : Maak ons bekend met uw wegen 
-Gem.: laat uw woord onze levensweg zijn. 
-V.       : Berg ons in uw zegen 
-Gem.: Zegen ons met uw licht hier in ons midden! 
 
-Lied “Uit straten ronkend en rumoerig ( t. E Dam/ m. Ps 140) 
 
 Uit straten ronken en rumoerig 
 heb ik een weg, een plek gezocht; 
 ik vond, het hart beklemd en roerig, 
 een huis gebouwd uit ademtocht. 
 



 Hier klinkt de taal niet angstaanjagend 
 en daal ik tot mijn wezen in, 
 in stilte die bevrijdt, ontwapent; 
 een stem die spreekt van dieper zin. 
 
 Het veilig masker mag doormidden, 
 ik toon mezelf een waar gezicht; 
 terwijl – geopend – handen bidden: 
 ontvangend, weerloos, vederlicht. 
 
-Kyriegebed 
 
-Gloria: Lied 487 
 
 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
 Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede uit! 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
 Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.  
 Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
 Lam van God Gij hebt gedragen  

alle schuld tot elke prijs. 
 Geef in onze levensdagen, peis en vree, kyrieleis. 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Profetenlezing: Jesaja 43: 1-3a 
 
Welnu, dit zegt de Eeuwige, die jou schiep, Jacob, 
die jou vormde, Israel:  
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 



Moet je door het water heengaan -  Ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
want Ik, de Eeuwige, ben je God, je redder. 
 
-Lied 103E 
 
-Evangelielezing: Johannes 2: 1-11 
 
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana, in Galilea. 
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen 
waren op de bruiloft uitgenodigd. 
Als er een tekort aan wijn komt, zegt de moeder van Jezus tot 
hem: “Ze hebben geen wijn!” 
Jezus zegt tot haar: “Betekent dat iets tussen mij en u, vrouw? 
Mijn uur is nog niet gekomen.: 
Zijn moeder zegt tot de bedienden: “Wat hij jullie ook  zegt, 
doe het!” 
Nu stonden daar, in verband met het Joodse reinigingsritueel, 
zes stenen watervaten, elk met een inhoud van zo’n twee, drie 
metreten. 
Jezus zegt dan tot hen: “Giet die watervaten vol met water!” 
Ze gieten ze vol tot aan de rand. Hij zegt vervolgens tot hen: 
“Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.” 
Dat doen ze. Zodra die het water proeft dat wijn is geworden – 
hij heeft geen idee waar die vandaan kwam – maar de 
bedienden die het water hadden geschept, weten dat wel, 
roept hij de bruidegom en zegt tegen hem: 
“Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze 
flink gedronken hebben de mindere, maar jij hebt de beste 
wijn tot nu bewaard? “ 
Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen,  in Kana, in 
Galilea. Zo laat Hij zijn glorie verschijnen en zijn leerlingen 
vertrouwen Hem. 
 



-Lied 525: 1, 4 en 5 
 
 Wij willen de bruiloftsgasten zijn 

in Kana Galilea. 
 Wij drinken daar van de bruiloftswijn. 
 Wij willen van harte vrolijk zijn  
 met Jezus en Maria. 
 
 Wij mogen met Jezus gezeten zijn 
 te Kana tussen de gasten. 
 Een ander schenkt eerst de goede wijn 
 en drinkt de minderen op het eind. 
 Hier komt het beste het laatste. 
 
 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 
 
-Orgelmuziek 
 
-Lied 347: 1 
 
    Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, 
    met ons kind gaan wij tot U, wil uw zegen ons verlenen, 
    waar de roepstem wordt vernomen:  
    laat de kinderen tot Mij komen! 
 
-Inleiding op de Doop 
 
Vandaag vieren wij het teken van het water, 
Water van leven en dood, van bevrijding en belofte. 



Water dat ons vertelt dat God van begin tot eind 
met ons verbonden wil zijn en met ons meegaat. 
Maar wat wil dat allemaal zeggen? 
Wel, gedoopt worden is een beetje als verdrinken: 
mee-kopje-onder-gaan in de doop van Jezus Messias. 
’t Is zoiets als toegeven: als we aan onszelf werden 
overgelaten, dan zouden al onze wegen doodlopen; 
’t is zonde, maar waar. 
Gedoopt worden is daarom geloven: als wij werkelijk mogen 
leven dan is dat omdat God ons neemt zoals wij zijn om ons te 
maken zoals Hij ons gedacht heeft: zusters en broeders van 
Jezus, mensen die leven van zijn Geest, op zijn adem. 
Gedoopt worden is daarom zoiets als opstaan uit de dood: 
er is geen macht die ons mag houden want wij zijn mensen 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
-Presentatie 
 
Vandaag is er een klein mensenkind hier in ons midden, 
hier in de gemeenschap van Christus’ kerk: jullie kind. 
In dank aan God zijn jullie hier gekomen: 
Hij heeft hem aan jullie geschonken, het is jullie kind, 
jullie hebben hem ook zijn naam gegeven. 
Maar vandaag wil de Eeuwige zijn Naam aan die van hem 
verbinden: hij mag zich zijn kind weten, Hij zal hem leiden en 
bewaren. Een kind van het Licht mag hij zijn, heel zijn leven. 
Met welke naam willen jullie dan dat jullie kind gedoopt zal 
worden om zo gekend te zijn bij God en de mensen? 
 
Dat deze naam geschreven mag staan in de palm van Gods 
hand. 
 
-Lied 350: 1, 4, 5 en 7 ( als doopgebed) 
 
 



 Het water van de grote vloed 
 en van de zee  zo rood als bloed, 
 dat is de aardse moederschoot, 
 dat is de diepte van de dood. 
  
 Wij staan geschreven in zijn hand, 
 Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
 Als kindren gaan wij zingend voort, 
 de Vader is het die ons hoort. 
 
 Met Noach en zijn regenboog, 
 Mozes die uit Egypte toog, 
 met Jona uit het hart der zee, 
 bidt heel uw kerk aanbiddend mee: 
 
 Gij heft de aarde aan het licht 
 door diepte heen en door gericht, 
 eens zal zij bloeien als een roos, 
 een dal van rozen, zondeloos! 
 
-Apostolische geloofsbelijdenis ( staande gezongen) 
 
-Vragen: 
-V.       : Gemeente, willen jullie Alexander welkom heten 

in de gemeenschap van Christus’ kerk en hem, waar 
mogelijk, helpen om te groeien in het geloof en 
Christus na te volgen? 

-Gem:  Ja, dat willen wij! 
 
Allen gaan zitten, doopouders blijven staan 
-V.     : Adham en Marloes, willen jullie dat Alexander gedoopt  
           wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
           Geest? Willen jullie hem aannemen als een kind van  
           God, en hem in liefde trouw zijn zoals God ons allen  
           in liefde trouw wil zijn. 



           Beloven jullie hem vertrouwd te zullen maken met  
           Christus, hem op te voeden in gemeenschap met het  
           geloof en hem leren te gaan in de weg van God. 
 
-Lied 354: 1 en 3 
 
 Jouw leven staat aan het begin, 
 het heeft nog geen herinnering. 
 Het is zo weerloos en zo klein, 
 je weet nog niet hoe het zal zijn. 
  O Heer, bevestig ons bestaan, 
  noem ons bij onze naam! 
 
 Jij huilt nog van verwondering, 
 maar jij hoort hier, in deze kring. 
 Het water wacht, die diepe zee  
 geeft jou een taal, een teken mee. 
  O Heer, bevestig ons bestaan, 
  noem ons bij onze naam! 
 
-Bediening van de Doop en zegening 
 
-Lied 354: 4 en 5 
 
 Dit teken is een heilgeheim: 
 God wil met jou verbonden zijn. 
 Hij is nabij waar jij ook bent, 
 omdat Hij jou bij name kent. 
  O Heer, bevestig ons bestaan, 
  noem ons bij onze naam! 
 
 Zo komt jouw leven aan het licht, 
 zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
 Gods adem heeft je aangeraakt 
 en jou tot bondgenoot gemaakt. 



  O Heer, bevestig ons bestaan, 
  noem ons bij onze naam! 
 
-De doopkaars wordt aangestoken 
 
-Lied 83 uit ‘Tegen het donker’ ( melodie lied 968) 
 
   Gevat in Gods genade, in liefde ingelijfd, 
   zijn wij. Dat al wat ademt dat zingend onderschrijft! 
   De kleinen en de groten zijn aan elkaar verwant 
   als nieuwe reisgenoten geschreven in Gods hand. 
 
-Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
-Aandacht voor de collecte 
 
-Slotlied; Lied 526L 3 en 4 
 
 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 gaat van mond tot mond, 
 omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
 de aarde aan zijn zijde vond! 
 
 Juich 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! 



 
-Zegen 
 
-Orgelspel 


