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Orde van Dienst – 23 januari 2022  

Voorganger: Ds. Margrietha Reinders 

Ouderling van dienst: Hans Teerds 

Orgel/piano: Marc Pels 

Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe, Guus Westra 

Thema: Bruiloft in Kana 

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging en groet; drempelgebed 

 

Lied: Dank u voor deze nieuwe morgen (554 Hemelhoog) 

 

1. Dank u voor deze nieuwe morgen 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

2. Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

 

3. Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

4. Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt. 

5. Dank U dat U hebt willen spreken, 

dank U, U hoort een ieders taal. 

Dank U dat U het brood wilt breken 

met ons allemaal. 

 

6. Dank U dat ons uw woord bewaarde, 

dank U dat U uw Geest ons geeft. 

Dank U dat ieder mens op aarde 

van uw liefde leeft. 

 

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

 

 

 

 

Moment met de kinderen   

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: Laudate omnes gentes (luisterlied) 
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Schriftlezing: Prediker 9: 7  

Dus eet je brood met vreugde en drink  met vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je 

doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 

Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, 

die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt 

onder de zon, dus geniet van elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven . 

Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet.  

 

Lied: Shalom Chaverim (luisterlied)  

 

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12  

Twee dagen later was er een bruiloft in  Kana , in Galiliea. De moeder van Jezus was 

er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn 

bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: “Ze hebben geen wijn meer” 

’”Wat wilt u van mij “ zei Jezus “Mijn tijd is nog niet gekomen” Daarop sprak zijn 

moeder de bedienden aan”Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is” Nu stonden 

daar voor het joodse reinigingsritueel 6 stenen vaten , elk met een inhoud van twee a 

drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden: ”vul de vaten met water”. Ze vulden ze 

tot de rand. Toen zei hij: “Schep er nu wat uit, en breng wat naar de ceremonie 

meester” Dat deden ze . En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 

was proefde- hij wist niet waar die vandaan gekomen was, maar de bedienden die 

het water geschept hadden wisten het wel- riep hij de bruidegom en 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 het laatst bewaard!” Dit heeft Jezus in Kana, in 

Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen 

geloofden in hem.  

   

Lied: Wij willen de bruilofstgasten zijn (525 liedboek) 

 

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 Maria. 

 

2. Maria sprak in bekommerdheid: 

er is niet genoeg te drinken. 

Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd. 

Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 

en zal het ons zeker schenken. 

 

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 hartebloed 

te Kana in Galilea. 

3. 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. 

 

 



 3 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: Change will come (Sam Cordes) ; luisterlied 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecten 

 

Slotlied: “Stil maar , wacht maar” (121 Hemelhoog) 

 

Refrein: 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder water en zonder brood. 

Refrein 

 

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen. 

En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 

Refrein 

 

3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen 

en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg. 

Refrein 

 

4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. 

Refrein 

 

5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. 

Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 

Refrein 

 

6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. 

Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 

Refrein 

 

Wegzending en zegen  
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Collecten: 

1e collecte: De Kerk - het werk in en rondom De Bron  

Bankrekeningnr NL10 INGB 0004 6220 84  tnv Diac. Prot.Gem. Watergraafsmeer 

2e collecte: Diaconie Amsterdam – Wereldhuis 

Het Wereldhuis wilt een positieve bijdrage leveren aan het leven van 

ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle mogelijke manieren. Ze creëren 

een plek waar mensen op adem kunnen komen en de ruimte krijgen voor het 

vertellen van hun verhaal. Zo verkennen ze samen de mogelijkheden om een 

volgende stap te kunnen zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot 

persoon. Bij de één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een ander vooral 

baat heeft bij Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een netwerk. Ze 

verkennen met de bezoekers hun mogelijkheden en talenten om hen zo weer 

eigenaar van hun eigen verhaal te maken. Rekeningnummer: NL49INGB0000 0975 93 

t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam 

 


