
           3e zondag van Epifanie 

Zondag 16 januari 2022 

 
 Dienst van Woord, Gebed en Orgelspel 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Chris Koole uit Schoonhoven  

Organist: Marlene Lakerveld 

Ouderling: Bernard Zom      

Diaken:  Rudy Bieleveld (L)  

Lector:   Adrie Berends   

             Koster:  Ton Bos 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
a.:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v.:  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.  
a.:  Amen. 
  Aanwezigen gaan zitten. 

 

Drempelgebed:  

v.: …………………………. door Jezus Christus.   

a.: Amen   

 

Orgelspel: Lied 66:1 en 2   (‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’) 

1.    Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

 Gods glorierijke naam ter eer. 

 Laat van alom Hem lof ontvangen. 

 Geducht zijn uwe daden, Heer. 

 Uw tegenstanders, diep gebogen, 

 aanvaarden veinzend uw beleid. 

 Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 

 psalmzingen uwe majesteit. 

 

2.    Kom, zie nu de geduchte werken 

 die God aan mensen heeft gedaan; 

 Hij stelde aan de waat'ren perken, 

 droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 

 Laat zich ons hart in Hem verblijden: 

 God houdt de volken in het oog. 

 Zijn rijk is over alle tijden. 

 Gij trotsen, draag het hart niet hoog. 



Gebed om ontferming: 

v.:  ……………………………. 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 

 

Loflied:   (gesproken):  

Eer aan God in den hoge,  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 

over ons;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;  

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.  

Amen.  

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

         DE SCHRIFTEN GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD. 

 

1e Lezing: 2 Timoteüs 1: 1 – 10 

11Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen 

van het leven in eenheid met Christus Jezus. 2 Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, 

barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer! 
3Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn 

voorouders met een zuiver geweten dien. 4Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; 

dat zal me met vreugde vervullen. 5Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je 

moeder Eunike hadden en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt. 
6Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de 

handen oplegde. 7God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, 

liefde en bezonnenheid. 8Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet 

voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht 

die God je geeft. 9Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze 

daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden 

gegeven in Christus Jezus, 10maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is 

verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het 

evangelie 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Evangelielezing: Johannes 2: 1 - 12   

21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus 

en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen 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.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 
6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee 

à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 
8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En 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 10en 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 nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste 

wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 12Daarna 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 528: 1, 3 en 4 (‘Omdat Hij niet ver wou zijn’) 

1.    Omdat Hij niet ver wou zijn 

 is de Heer gekomen. 

 Midden in wat mensen zijn 

 heeft Hij willen wonen. 

 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

  

3.    God van God en licht van licht 

 aller dingen hoeder 

 heeft een menselijk gezicht 

 aller mensen broeder. 

 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

4.    Wilt daarom elkander doen 

 alle goeds geduldig. 

 Weest elkaar om zijnentwil 

 niets dan liefde schuldig. 

 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

UITLEG EN VERKONDIGING 

 

Orgelspel 

 

Orgelspel:  Lied 672: 6 en 7 (‘Kom laat ons deze dag’) 

6.    Vul aan wat ons ontbreekt, 

 want stukwerk is ons pogen. 

 En wat ons afleidt van 

 de vrede uit den hoge, 

 laat dat, verheven licht, 

 in vuur en wind vergaan. 

 Houdt Gij ons staande door 

 het wonder van Gods naam. 

 

7.    Wie 's Heren Geest bezielt, 

 wie 's Heren woord doet zingen, 

 wie met ons vieren wil 

 het feest der eerstelingen, 

 die stemme met ons in 

 en prijze Gods verbond 

 dat Hij vandaag vernieuwt 

 en elke morgenstond. 

 

 



AFSCHEID VAN AFTREDENDE AMBTSDRAGERS   (zie Dienstboek voor de kerken II: 255) 

 

Dankwoord door voorzitter kerkenraad: Rudy Bieleveld 

 

Orgelspel:  Lied 971 (‘Zing een nieuw lied’) 

1.    Zing een nieuw lied voor God de Here 

 en wees van harte zeer verblijd. 

 God wil alhier met ons verkeren, 

 hier wordt een huis voor Hem bereid. 

 Hij heeft de hand 

 en het verstand 

 gezegend voor het werk, 

 de bouw van Christus' kerk. 

 

2.    God wil aan ons telkens weer tonen 

 dat Hij genadig is en trouw. 

 Dat Hij met ons samen wil wonen, 

 geeft ons de moed voor dit gebouw. 

 Maar niet met steen 

 en hout alleen 

 is 't grote werk gedaan. 

 't Zal om onszelve gaan. 

 

3.    De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 

 Christus deelt al zijn gaven uit. 

 De Vader zelf wil tot ons spreken 

 en elk verstaat wat het beduidt. 

 Wees ons nabij 

 en maak ons vrij 

 in dit uw heiligdom. 

 Kom, Here Jezus, kom! 

 

Dank- en Voorbeden 

v.: ……………………………… 

       …………………………….. Met als acclamatie: 

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

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,  

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Slotlied  Lied 134 (‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’) 

1.    Gij dienaars aan de Heer gewijd, 

 zegen zijn naam te allen tijd. 

 Gij die des daags zijn gunst verwacht, 

 zegen zijn naam ook in de nacht. 



 

2.    Die in het huis des Heren zijt, 

 zegen zijn naam en majesteit, 

 zing tot zijn eer met luider stem 

 en hef uw handen op naar Hem. 

 

3.    Uit Sion, aan de Heer gewijd, 

 zegene u zijn heiligheid. 

 Hij die hemel en aarde schiep, 

 Hij is 't die u bij name riep. 

 

Aanwezigen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

v.: Ga heen in vrede en ontvang zijn zegen. 

 

v.: De Heer zegene u en behoede u;  

     de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;  

     de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

a.: `Amen`  

  

Aanwezigen gaan zitten.  

 

Orgelspel 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten de aanwezigen de kerk. 

 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie.  

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd ter dekking van de kosten van het live streamen van de 

diensten. 

 

Gaarne vragen we u uw gift over te maken: 

Voor de kerkvoogdij naar bankrekeningnr: NL96 RABO 0307313727. 

Voor de diaconie naar bankrekeningnr: NL74 RABO 0307350207. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 23 januari 2022, is er een Die1st van Woord, Gebed en Orgelspel. In 

deze dienst zal …………..worden gedoopt.  

Voorganger is ds Margreet Gouwens uit Schoonhoven 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 

 


