
 

 

 

VIERING ROND DE SCHRIFT          

Zondag 16 januari 2022 

Kerk voor de eenheid in Christus, Son 

 

 

Orgelspel 
 

In stilte bereiden wij ons voor. 

 

Welkom 

 

Aanvangswoord 
 

We leven in de tijd na Kerst, epifanie. Het is de tijd waarin Jezus, 

als Zoon van G’d verschijnt, eerst aan de herders behorend tot het 

joodse volk, daarna aan de magiërs, vreemdelingen uit het oosten. 

Vorige week tijdens zijn doop in de Jordaan klonk een stem uit de 

hemel: ‘dit is mijn zoon, mijn geliefde, in hem vind ik vreugde’.   

Vandaag zijn we getuige van zijn eerste optreden in het openbaar 

tijdens een bruiloft in Kana. 

 

We ontsteken nu ons licht op de tafel aan de brandende Paaskaars, 
die  hier brandt als teken van Zijn aanwezigheid. 

 

Aansteken van de tafelkaars 

 

Openingslied Lb. 283:1, 3, 4 (t. Sytze de Vries, m. Broedergemeente 1740)

  



 

 

 

3. Want wij mensen op de 

aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

4. Laat uw dauw van vrede 

dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 
 

Bemoediging 

Onze hulp is de NAAM van de Heer, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft, 

En die niet los laat het werk dat zijn hand begon. 

 

Gebed van toenadering 

Eeuwige,  gezegend zijt Gij, G’d koning der wereld, 

die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 
zegen ook ons met uw licht! 

Donker is de wereld , duister vaak ons hart, 

….. 

Zoeken willen wij het licht van uw ogen 

zegen ons ook met uw licht 

In uw licht zien wij elkaar; 

mensen van uw welbehagen 

door Jezus Christus, onze Heer Amen. 

 

Zingen: Lb 275 vers 1, 4 en 5 (t. Huub Oosterhuis, m. 16e eeuw) 



 

 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 

 

Gebed om ontferming 

 

Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 

wereld, en zijn Naam prijzen,  want zijn barmhartigheid kent geen 

einde (…..) 
 

 

Glorialied: Lb 304 (t.Henk Jongerius m.Johan Cruger) 

 

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! 



 

 

DE SCHRIFT 

 

Gebed van de zondag 
 

Enige en Betrouwbare, 

Gij schenkt ons een weldadig teken 

van uw verbond met ons in Jezus Messias. 

Laat Hem onze dorst lessen naar werkelijk geluk, 

laat alle mensen de vrede smaken, waarvan Hij de belofte is, 

dit uur en alle dagen van ons leven, Amen 

 

Eerste lezing: Jesaja 62: 1 - 5  

 
Op het orgel wordt Lb 176 gespeeld Om Sions wil zwijg ik niet stil 

 

Evangelielezing: Johannes 2: 1 - 11 

 

 

Zingen Lb 339a  (m.Frits Mehrtens) 

 
 
Overweging 

 
 
Orgelspel  
 

eindigend in de melodie van Lied 525(Wij willen de bruiloftsgasten zijn) 



 

 

Lezen de verzen 1,4,5  

 

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. 

 

Orgel: melodie 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Toelichting op de inzamelingen 
 

Collectedoel: Voedselbanken Boxtel 

Rekeningnummer: NL34 RABO 0122 7481 90 

 
Voorbede  

Stilgebed afgesloten met  

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 



 

 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 

Slotlied Lb 791: 1,5,6 (t. Sytze de Vries, m. John Stainer) 

 

 
 

5.Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

6. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

 

Zending en zegen 

 
Amen (gesproken) 

 

Orgelspel 

 

 

 
 


