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Orgelspel 
 
Woord van welkom 

 
Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 
 

1.  Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
  Gods glorierijke naam ter eer. 
       Laat van alom Hem lof ontvangen. 
       Geducht zijn uwe daden, Heer. 
       Uw tegenstanders, diep gebogen, 
       aanvaarden veinzend uw beleid. 
       Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
       psalmzingen uwe majesteit. 
 

2.  Komt, ziet nu de geduchte werken 
       die God aan mensen heeft gedaan: 
       Hij stelde aan de wat’ren perken, 
       droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
       Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
       God houdt de volken in het oog. 
       Zijn rijk is over alle tijden. 
       Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 
 
Bemoediging en Groet 

vg.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 gem.:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 vg.:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 gem.:  en nooit loslaat het werk van zijn handen. 
 

vg.: Genade, barmhartigheid en vrede 
  zij u van God, die ons geschapen heeft, 

en van Jezus Christus, die ons bevrijdt. 
gem.:  Amen 
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Zingen: Psalm 66 vers 3 
 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
Gij volken, zing alom op aard, 
Loof Hem door wie wij zijn herboren, 
Die ons voor wank’len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, gij beproeft ons leven, 
Zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons aan het vuur ontheven, 
Gelouterd voor uw ogen stelt.  

 
Gebed voor de nood van de wereld 
     na de woorden: ‘Daarom bidden wij en zingen:’  

Glorialied: Aan U, Vader, alle glorie –  
  Het liefste lied van overzee 1-1 -melodie Lied 103c  

 
 1.  

Aan U, Vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw 
die met vrede uit de hoge 
onze aarde nieuw bedauwt 
U de ere, U de glorie  
zon die ons in leven houdt  
 

2. 
Om de zoon u alle glorie  
woord van eer ons toegezegd 
Vleesgeworden vriend en naaste 
ons tot brood voor onderweg 
U de ere, U de glorie 
woord op onze tong gelegd

3  Door de Geest U alle glorie  
 die als lofzang in ons leeft 
 en als nieuwe wind de aarde 
 eenmaal haar gelaat hergeeft  
 U de ere, U de glorie  
 adem die in mensen leeft 
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Gebed voor de opening van het Woord  
 
 
Lezing:  Jesaja 62 vers 1- 5 
 
 
Zingen: Psalm 96a – Zing een nieuw lied, alle landen (vers 1,2,3 en 4) 
 

 
  
 2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
  aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
  schoonheid en kracht vergezellen hem beide: 
  Wild is de zee en tevreden het land.  
   Refr. Zing een nieuw lied …… 
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3 Roep tot de volkeren: God is de koning, 
  Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
  Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
  alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
   Refr.: Zing een nieuw lied …… 
 
4.  Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 

 zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
 Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
 Juichend uw koning, want Hij is nabij! 
  Refr.: zing een nieuw lied ……  

 
Lezing: Johannes 2 vers 1 - 11 
 

Zingen: Lied 525 – Wij willen wel bruiloftsgasten zijn 
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 2. 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. 
 
 3.       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. 
 

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. 
 
 
Verkondiging 
 
 
Orgelspel  
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Zingen: Lied ‘Ongestraft kan liefde bloeien’ Het liefste lied van 
overzee – 1-43                  t. Sytze de Vries m William Rowlands 

 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.  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. 
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 3.  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. 
 
 4.  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. 
      liefdesloop verdraagt geen boeien, 
      laat haar stromen als een bron! 

 
Gebeden 
 
 
Inzameling van de gaven en Orgelspel 
  
 
Zingen: Geloofsbelijdenis:  Lied 344 – Wij geloven één voor één 
 

1.  Wij geloven één voor één, en ook samen: 
  de Heer is God en anders geen. Amen, amen. 
 

2.  Wij geloven in de naam, Jezus Christus, 
 gestorven en weer opgestaan. Halleluja! 
 

3.  Wij geloven dat de Geest -  ook nog heden 
 de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede. 
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Nodiging 
 
TAFELGEBED 

vg: De harten omhoog naar God! 
a.:  Als bloemen naar de zon! 
vg: Dank de HEER, onze God! 
a.:  Wij willen God danken! 
 

      vg.:     U danken wij, God onze HEER, 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, die alles goed maakt 
en alles vasthoudt: heilig is uw Naam! 

             a:  Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen: Loof de HEER, want God is goed (melodie Ps. 136) 

       
 Loof de Heer, want God is goed  
 die de mensen leven doet 
       en hen als op handen draagt – 
       liefde die de dood verjaagt. 
        
 Dank de HEER, die alles schiep 
       en ons hier bij name riep. 
      Heilige, groot is uw macht, 
       maak ons vrij, toon ons uw kracht! 
 
      vg.:  In Jezus zien we wie U bent:  

  mens onder de mensen, bewogen om hun lot. 
  Zo nam Jezus brood en beker, dankte U en deelde uit. 

                 Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
                 deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 

                 a.:  Kom tot ons, hier in ons midden. 
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Zingen:  Loof de HEER, want God is goed; 
       zie wat Jezus voor ons doet: 
       brood is Hij voor mij, en wijn; 
       ik mag gast aan tafel zijn. 

     
      vg.:   Uw Geest is gekomen,  

 kracht om alles nieuw te maken:  
 brood en beker die naar U wijzen, 
 mensen die op U lijken. 
 Geroepen om met U mee te gaan, 
 vormen we een kring van klein en groot, 
 één wereldwijde gemeente. 

a.:  Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen:  Loof de HEER, want God is goed, 

 die ons weer herleven doet. 
 Toekomst heeft ons aangeraakt, 
 vrede voor wie vrede maakt! 

     
  Dank de HEER, kom in de kring, 

 leef van de verwondering, 
 dat ook jij erbij mag zijn, 
 bij het brood en bij de wijn. 

 
 Allen.: Onze Vader  
 

Uitdelingswoorden 
 
VIERING VAN BROOD EN WIJN 
 
Dankgebed 
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Zingen: Lied 793 – Bron van liefde 
 
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.  

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. 
  
 

 
Zending en Zegen 
                a: Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 


