ORDE VAN DIENST – 14 januari 2018
tweede zondag van Epifanie, ook wel Kana zondag
Thema: wij willen bruiloftsgasten zijn…
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Welkom en mededelingen ( door ouderling van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Intochtslied psalm 80: 1 en 4
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: 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
g: Amen
Zingen psalm 80: 7
Gemeente gaat zitten
Gebed voor de nood van de wereld,
Gloria gezang 302: 1 en 5, Liedboek voor de kerken
1.God zij geloofd om Kanaän,
dat land vol druiven en vol graan,
dat overvloeit van melk en honing,
het geeft zijn oogst te rechter tijd,
dat land is enkel vruchtbaarheid:
gezegend land om in te wonen!
5. Zo zingen wij op hoge toon
van Kanaän en van uw Zoon:
uw woord is melk, uw liefde honing.
Over de aarde waait de wind:
uw adem maakt ons welgezind
om zingend in dit land te wonen.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest:
Aandacht voor de kinderen

•

zingen Alles wordt nieuw 1.18: 1,3 en 5

3.Maria sprak: "De wijn is op,
er is geen drinken meer"
"Wat is er tussen u en Mij?"
sprak Jezus, onze Heer.
Refrein.
5.En Jezus sprak de knechten aan:
"Vul alle kruiken maar."
Toen werd voor 't eerst op aarde
zijn glorie openbaar.
Refrein.

•

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 13: 17 – 27
Zingen: lied 525: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 2:1 -11
Zingen: lied 525: 3,4 en 5
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 791: 1, 5 en 6
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van gaven: 1ste collecte: voor de Diaconie
2de collecte: voor de Kerk
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 526: 3 en 4
Zegen beantwoord met gezongen “amen”

Uitgangscollecte: Instandhouding van de eredienst.

Denkt u aan de bloemengroet bij de uitgang.

