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Dienst van de voorbereiding
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A. Ook met u zij de Heer.
Drempelgebed
Goede God,
Wij zijn niet in de kerk vandaag
ook nu weer niet
wat duurt dat toch lang.
Maar we zijn wel bij U en bij elkaar
we voelen ons met elkaar verbonden.
Laat ons dan voelen dat U ook bij ons bent,
dat U ons niet in de steek laat
waar wij ook zijn.
Amen
Psalm 67: 1 en 3

(hierna gaan allen zitten)
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3.
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
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Kyriëgebed: Lied 1003

2.
Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende
magen –
niemand een brood in de hand
Refrein

4.
Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken –
niemand een lach om de mond.
Refrein
5.
Stil is de stad. Overal
mensen iun huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de stad overal.
Refrein

3.
Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen –
nergens een feest in de stad
Refrein
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Glorialied 883

Woord voor de kinderen
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Johannes 2:1-11
Lied 525

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.
Overweging
Afkondiging van overlijden
Lied 961
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 970
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2.
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

5.
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.
Na de zin ‘zo bidden wij U samen’, zingen wij Lied 333.

Mededelingen
Slotlied 793:1 en 3
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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. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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