Orde van Dienst
zondag 16 januari 2022
Protestantse Gemeente Purmerend

KANAZONDAG

Colofon:
Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Kerkmusicus: Peter Wagenaar
Ouderling: Gerrit van Ettekoven
Diaken: Erik Zandbergen
Lector: Marja Flart
m.m.v. voorzangers

- Muziek
- Welkom
VOORBEREIDING
- Kaarsen en lied 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven
- Stilte
- Zingen lied 96b Zing voor de Eeuwige, zing een nieuw lied
- Bemoediging en groet
v

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
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Genade en vrede van deze onze God,
door zijn zoon Jezus Christus,
licht der wereld.
- Gebed om Gods ontferming: lied 1008
Rechter in het licht verheven

- Gloria orgelmuziek
WOORD
- Johannes 2:1-11 (Naardense Bijbel, versie 2004)
Op de derde dag geschiedt er een bruiloft te Kana in
Galilea; Jezus' moeder is daarbij.

Ter bruiloft genodigd is ook Jezus met zijn leerlingen.
Als er een tekort aan wijn komt
zegt Jezus' moeder tot hem: ze hebben geen wijn!
Jezus zegt tot haar:
'betekent dat iets tussen mij en u, vrouwe?'- (1 Kon. 17,18)
mijn uur is nog niet gekomen!
Zijn moeder zegt tot de bedienden:
wat hij u ook zegt, doet het!
Er zijn daar zes stenen watervaten opgesteld geweest,
naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
Jezus zegt tot hen:
giet die watervaten vol met water!
Zij gieten ze vol tot bovenaan.
Hij zegt tot hen: schept er nu wat uit en brengt dat naar de
tafelmeester!
Zij brengen het.
Zodra de tafelmeester het water proeft dat wijn geworden
is,- en hij heeft niet geweten vanwaar die was,
alleen de dienaars wisten het,
die het water hadden geschept roept de tafelmeester de bruidegom en zegt hij tot hem:
iedere mens zet de goede wijn éérst voor,
en wanneer ze flink gedronken hebben de mindere;
maar jij hebt de goede wijn bewaard tot daarnet!
Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen te Kana in
Galilea; zo laat hij zijn glorie verschijnen
en komen zijn leerlingen tot geloof in hem.
- Overweging Woord-Klank
Met drie stukjes op de vleugel:
Impresiones intimas, planys I
Impresiones intimas, planys 2
impresiones intimas, planys 3,
van Frederico Mompou
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GAVEN EN GEBEDEN
- Mededelingen, waaronder de aftrap voor de actie kerkbalans
- Gaven
- Voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
WEGZENDING EN ZEGEN
- Lied bij het gaan: 67a Heel de aarde jubelt en juicht
- Zegen en gezongen amen
- Muziek
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