Protestantse Gemeente te Wapenveld

Liturgie van de
Morgendienst

In de Petruskerk
op
Tweede zondag na Epifanie
17 januari 2021
09:30 uur

Liturgische kleur: GROEN

“Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw
naam bezingen.”
Psalm 66:4
.
Voorganger: Ds. A.H. Zweers uit Zwolle

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp– Bunte

Collectes:
Kosten erediensten
Kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.
0-0-0-0-0-0
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst
WIJ VERZAMELEN ONS
Intochtslied: 217: 1,2 door de organist (wij gaan staan)
1.

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

(wij gaan zitten)
Gebed voor de Nood van de Wereld, bij kaarsen op de aandachts-schaal
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Loflied: Psalm 131, gezongen door het Kings College Choir te
Cambridge
Vertaling:
Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is voor mij
en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder
als een kind is mijn ziel in mij.
Israel, hoop op de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.
Eer aan de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5
1
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
5
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
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Schriftlezing: Johannes 2: 1-12
1
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De
moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de
moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’
4
‘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.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van
twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er
nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden
ze. 9En 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 10en 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!’ 11Dit heeft Jezus
in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; 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.
Kindermoment (via de beamer)
Kinderlied: Bruiloft te Kana (we kijken en luisteren mee op de
beamer)
Er is een bruiloft aan de gang
Het huis is vol muziek en zang
Zo'n feest duurt hier wel dagenlang:
Lang leve in de gloria
De gasten blij, ze roepen luid
Hoera voor bruidegom en bruid
Het klinkt bij tamboerijn en fluit:
Lang leve in de gloria!
4

Het hele dorp is op de been.
De bruiloft is voor iedereen.
De wijn smaakt goed bij menigeen.
Lang leve in de gloria!
Maar midden op het feest, o wat een strop!
Het vat is leeg, de wijn is op.
Er zit alleen nog water in de put.
En water is maar water. Water is maar water,
water op een bruiloft, dat is flut!
Flut, flut, flut.
De lege vaten op een rij
haal daar eens water in voor mij
zegt Jezus en Hij staat erbij.
Lang leve in de gloria!
Het feest gaat weliswaar z'n gang
De knechten denken: voor hoe lang?
Heeft Jezus soms een waterplan?
Lang leve in de gloria!
Maar wat is dat? De vaten zijn
in plaats van water vol met wijn!
Het feest gaat door voor groot en klein.
Lang leve in de gloria!
En daarom houdt het feest nog lang niet op
wat Jezus doet is op en top.
Hij maakt van water allerbeste wijn.
En dat is zo bijzonder
wonder boven wonder.
Jezus maakt de bruiloft, op en top!
Top, top, top!
5

En daarom houdt het feest nog lang niet op
Wat Jezus doet is op en top.
Hij maakt van water allerbeste wijn.
En dat is zo bijzonder,
wonder boven wonder.
Jezus maakt de bruiloft, op en top.
Top, top, top!
Top!
Preek
Lied 525: 1,4 en 5 door de organist
1.

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.

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 hartenbloed
te Kana in Galilea.

GEBEDEN
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader.
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Collectemoment

Slotlied: LIED 304, door de organist (wij gaan staan)
1.

Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2.

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

ZEGEN, waarna de organist antwoordt met: Amen, amen, amen.

Na de dienst: Johnny Cash: He turned water into wine (op de
beamer)
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MEDEDELINGEN:
---------------------------------------------------Zondag 24 januari 2021 om 09.30 uur gaat
Ds. I. Boersma voor.
-----De doelcollecte van deze zondag is bestemd voor de
Voedselbank/Kledingbank.
----Na de afkondiging van de lockdown op
maandag 14 december heeft de kerkenraad besloten,
om de kerkdiensten tot nader order te vieren zonder
fysiek aanwezige gemeenteleden.
De diensten zullen op het reguliere tijdstip in
aanwezigheid van een vertegenwoordiging
van de kerkenraad en de gebruikelijke medewerkers
worden gehouden en uitgezonden.
Vanaf ’s zondags 09.30 uur is de dienst dan,
zoals gebruikelijk, live te volgen op
www.kerkdienstgemist.nl
(en uiteraard ook later terug te kijken).
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