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Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021 – Kanazondag 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Luisteren naar: Lied 66: 1, 7 – Breek aarde uit in Jubelzangen   
 
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. 
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
 Hij, die getrouw is en nabij, 
 heeft mijn gebed niet afgewezen. 
 De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Gebed om ontferming  
 
Als Gloria luisteren we naar: Lied 117a – Gij volken loof  
uw God en Heer  
 
1. Gij volken loof uw God en Heer 
 wil Hem het loflied zingen. 
 Laat de fonteinen van zijn eer 
 in ieder hart ontspringen, 
 omdat Hij u verkoren heeft, 
 omdat Hij u genade geeft, 
 door Christus, halleluja. 
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2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
 voor allen allerwege, 
 zijn waarheid en zijn tederheid 
 als overvloed van regen. 
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
 en geeft om niet de zaligheid. 
 Zing, zing Hem, halleluja. 
 
 
Lezen:  Jesaja 62: 1-5 
   Johannes 2: 1-11 
 
 
Luisteren naar: Lied 791 – Liefde eenmaal uitgesproken  
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
 als uw woord van het begin, 
 Liefde, wil ons overkomen 
 als geheim en zegening. 
 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
 vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
 alles overwinnend wapen, 
 laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
 waarmee Gij U kennen laat. 
 Liefde vraagt om ja en amen, 
 ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 
 Liefde houdt ons in het leven, – 
 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
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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! 
 
Overdenking 
 
Luisteren naar: Lied 975 – Jezus roept hier mensen samen  
 
1. Jezus roept hier mensen samen 
 die in woord, gebed en lied 
 Gods aanwezigheid beamen, 
 geen belofte gaat teniet. 
 Prijs nu God, die goed en trouw is, 
 prijs de Zoon, die mensen kent, 
 prijs de Geest die als de Trooster 
 zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
 Hem als Heer van het heelal, 
 hoeder van ons broze lichaam, 
 redder van wie faalt of valt. 
 Zing het uit, laat elk het horen, 
 zing het heilige verhaal, 
 zeg de wereld: Christus’ glorie 
 is op aarde neergedaald. 
 
 
 
 



4 
 

 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
 zo verschillend als wij zijn, 
 ras of  huidskleur, rangen, standen - 
 Jezus trekt geen scheidingslijn. 
 Ga met vrienden en met vreemden, 
 ga met mensen, groot en klein, 
 ga met zaligen en zoekers, 
 die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
 breed en wereldwijd gedekt, 
 waar de kerk bezit haar aardse 
 hemelse ontmoetingsplek. 
 Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
 deel het lied van liefde weer, 
 deel het feest voor heilige zondaars, 
 wees te gast bij God de Heer. 
 
 
Bericht van geboorte 
 
Dank- en voorbeden 
 
Rondom de tafel 
 

Tafellied en tafelgebed 
 

 Lied 377: 1,2,3,4 – Zoals ik ben  
  
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
 met niets in handen dan dat Gij 
 mij riep en zelf U gaf voor mij – 
 o Lam van God, ik kom. 
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2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
 mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - 
 o Lam van God, ik kom. 

   

 gesproken woorden met instellingswoorden 
 

 Lied 377: 5,6,7 
 

      5. Zoals ik ben, in U te zijn 
  en Gij in mij, in brood en wijn: 
  uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
  o Lam van God, ik kom.  
 
    6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan 
  de lengte, breedte, hoogte van 
  uw diepe liefde vatten kan: 
  o Lam van God, ik kom. 
 
   7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
  nu al, met alle heiligen saam, 
  en eens ook voor uw troon beaam - 
  o Lam van God, ik kom. 
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 Nodiging en viering 
 
Dankgebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Luisteren naar: Lied 425 – Vervuld van uw zegen 
 
1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
 in Christus verbonden, tezamen gezonden 
 op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 Om daar in genade uw woorden als zaden 
 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
 door liefde gedreven, om wie met ons leven 
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.    
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