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VOORBEREIDING:
Muziek Bewerking ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ H. Scheidemann.

Welkom
Stilte
Groet en Bemoediging

v.

a:
v.
a.
v.
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De Eeuwige zij met u!

Ook met u

zij

de

Eeuwige

Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
God heeft beloofd ons nooit los te laten
Op God hopen wij!

Drempelgebed Lieve God
Als wij om ons heen kijken
zien wij U niet
En toch bent u vlak bij
Onze ogen zien U niet
maar ons hart kan u voelen
Help ons,
dat wij U ontdekken
‘midden onder ons’.
Amen
Aanvangslied 528 couplet 3 alleen V.Q.

2 Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Refrein:
V.Q

3 God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Refrein:
4 Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Refrein:
5 Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Refrein:

Kyriëgebed na '...roepen wij tot U': 301g

Glorialied V.Q.: ‘Tebe pojem’
Uit de liturgie van Johannes Chrysostomus door Peter Tchaikovsky.
vertaling: Wij zingen U, wij prijzen U, wij danken U, Heer,
en aanbidden U, onze God.
DE SCHRIFTEN:
Inleiding
Gebed
Schriftlezing Johannes 2:1-11
Lied 525 wisselzang V.Q. en allen
1V.Q.:
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.

2 allen:

3 V.Q.: 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 allen: 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.
5V.Q.: 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.

Overweging
Muziek ‘Dialogue’ van G. Nivers

Lied 223:2,3,4

3

Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.

4

Opstaan, mensen, zet je feestmuts op,
een eind aan wachten: wereld op zijn kop!
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar:
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar.
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn.
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn.
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar.
Je weet niet beter: altijd jubeljaar!

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden na:” .......zo bidden wij”

Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg. (naar Theresa van Avilla)
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1.Stichting Epafras .Epafras bezoekt Nederlandse
gevangenen in het buitenland en geeft geestelijke zorg.
2. Het jeugdwerk.

Slotlied ‘Een nieuw bruiloftslied’

2
Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.

t. H. Oosterhuis

3
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Wegzending
Zegen
allen:

Muziek ‘Fughetta’ van G.F. Händel.

De afbeelding op de voorzijde: John August Swanson ‘Wedding Feast’
63 x 43 cm, 1996

