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In deze dienst: 

Voorganger:  ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven 

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Jos Teeuw (L) 

Diaken:  Greet Jongkind 

Lector:   Marian van Veen 

Koster:  Tineke van Santen  

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

  In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

                     De aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v. : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige. 

A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. : Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,  

      in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

A.: Amen. 

 

                     De aanwezigen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming 

……………………….   

afgesloten met: 

v. : Heer, ontferm u over ons, 

A.: Heer, ontferm u over ons 

v. : Christus, ontferm u over ons, 

A.: Christus, ontferm u over ons 

v. : Heer, ontferm u over ons, 

A.: Heer, ontferm u over ons.   Amen 

 

 

Orgelspel:  150a: 1 en 2 

(‘Geprezen zij God’) 

 



1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

 

1e Lezing:  Jesaja 62: 1 - 5  

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar 

gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. 2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 

alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.  

3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van 

je God. 4 Men moet je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten 

Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk 

genomen. 5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk 

nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. 

 

l.  : Dit is het woord van de Heer. 

A.: Wij danken God. 

 

 

Orgelspel:   Lied 176: 1, 2 en 3 

   (‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’) 

 

1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,  

maar zal het heil des Heren, 

Jeruzalem, met luide stem 

lofzingend profeteren; 

tot dat leed gewroken is, 

totdat uw licht ontstoken is, 

totdat gij straalt in ere. 

 

2. Uw luister gaat als dageraad 

Voor alle volken blinken, 

Gij draagt voortaan een nieuwe naam 

Die God u toe zal denken. 

O kroonjuweel, o donkere gloed, 

O kleinood Gods dat flonkeren moet 

Met glans die Hij zal schenken. 

 

3. Zoals een maagd die wordt gevraagd 

is Sion opgetogen. 

Zoals een bruid haar man verblijdt 

zal zij de Heer verhogen. 

Haar land zal niet verlaten zijn, 

’t zal bruiloft in haar straten zijn 

en lente in haar hoven. 

 

 

  



Evangelielezing:  Johannes 2: 1 – 12 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus 

en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van 

Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet 

gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 

6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van 

twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 

8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen 

de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan 

kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en 

zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als zij dronken zijn de minder 

goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als 

wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze 

een paar dagen. 

 

l. : Lof zij U Christus. 

A.: In eeuwigheid. Amen. 

 

 

Orgelspel:  Lied 526: 3 

   (‘Juich voor de koning van de Joden’) 

 

3. In Kana was de gloed geweken, 

het vuur bedolven onder as; 

toen zei de vlam in ieders beker 

wie er de ware wijnstok was; 

laat het nu uit de kruiken stromen, 

de vreugde ga van mond tot mond, 

omdat Hij, in zijn uur gekomen, 

de aarde aan zijn zijde vond! 

 

VERKONDIGING 

 

 

 Orgelspel:  Lied 525: 1, 3 en 4 

   (‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’) 

 

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. 

 

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. 

 

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. 



Dank- en Voorbeden 

……………………         Met als acclamatie: 

A.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

 

Orgelspel:  Lied 512: 1, 2 en 3 

   (‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’) 

 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2. uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn poriester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 

De aanwezigen gaan staan 

Wegzending en Zegen       

A.: `Amen` 

     De aanwezigen gaan zitten.  

 

Orgelspel   

 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie. Gaarne vragen we u uw gift over te maken 

naar: bankrek.no: NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

Zondag 24 januari 2021 is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. In deze dienst zal Greet 

Jongkind als diaken en Henny Blom als ouderling/kerkrentmeester worden bevestigd. Jenneke de 

Hoop zal worden voorgedragen voor het deelnemen aan de taken van de diaconie in de eredienst. 

Voorganger in deze dienst is ds Roel Braakhuis. 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

Liederen:  Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


