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Orgelspel
Welkom
Stilte (staande)
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 begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed –
K.:
Vandaag is het feest
want het is zondag
en dan vieren wij
het leven dat U
ons hebt gegeven.
Vandaag is het feest
want zingen maakt blij,
geeft licht en vrede.
Vandaag is het feest,
help ons, God,
om het te vieren!
Allen: Amen.
Zingen: Psalm 33 vers 1, 2 en 8 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 657 vers 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’

Met de kinderen
Zingen: Lied 863 vers 1 en 5 ‘Nu laat ons God de Here’
Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.
Wij bidden U, Algoede: wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten, houd ze in uw hart besloten.
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Hooglied 1 vers 1 tot en met 4
Zingen: Lied 908 vers 1 en 5 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
Lezing: Johannes 2 vers 1 tot en met 11
Zingen: Lied 526 vers 3 en 4 ‘In Kana was de gloed geweken’
Overweging
Orgelspel
Zingen: Lied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Mededelingen
Collecten –
1e – Deze collecte is bestemd voor de Algemene Diaconale Arbeid,
waaronder de verplichte diaconale bijdrage voor het werk van de
Dienstenorganisatie van de PKN.
2e – Deze collecte is bestemd voor de kerkmuziek, cantorij en organisten.

Zingen: Lied 968 vers 1, 2 en 5 ‘De ware kerk des Heren’
Zegen
Zingen:

Een psalm ter ere van de wijn
De graven waar de vaten wijn
in heiligheid gekelderd zijn
zijn vruchtbaar als de duisternis
waarin een god begraven is.
O licht dat binnenin begint
en alle duister overwint.
De zinnen streelt, de geest verblijdt
dit teken van de zaligheid.
Ashes tot ashes, dust tot dust,
maar in de diepte van het fust
geborgen in der aarde schoot
verrijst het leven uit de dood.
De wijn, dat levende gedicht,
staat in het tintelende licht
te stralen met een stille gloed.
Een stem staat op en zingt zo zoet,
uit de geheimen van de nacht
verrijst de wijn in volle pracht.
J.W. Schulte Nordholt

