LITURGIE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE KERN

Voorganger:
dhr. H. van der Linden
Organist: A. van der Padt

Zingen: lied 176 en lied 525
1 Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luide stem
lofzingend profeteren;
totdat uw 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 flonkren 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.

4 Rondom de muur wordt ieder uur
Gods wachtwoord doorgegeven.
Zo is de tijd die nu verstrijkt
met zijn geheim doorweven.
Gun u geen rust bij dag en nacht,
totdat door Gods gezag en macht
Jeruzalem mag leven.
5 Dan wordt uw ooft nooit meer geroofd,
geen oogst gaat meer verloren.
Dan zult gij staan met most en graan
in ‘t huis, door God verkoren.
De zaaier eet de vrucht van ‘t land.
Dit heeft God bij zijn rechterhand
aan Israël gezworen.
6 Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar ‘t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! gaat door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilge spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning.
lied 525
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.
2 Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.

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.
5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
Welkom en mededelingen door ouderling
Om te beginnen
Beginlied: psalm 66: 1, 2 en 3 (staande gezongen)
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 de 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 wateren 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, draagt het hart niet hoog.
3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Gemeente gaat zitten
Zingen: psalm 66: 6 en 7
6 Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.
7 De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
gebed voor de nood in de wereld
aan het einde zingen we : Kyrie eleison
(lied 301k)

V,

Kyrie eleison. / G. Kyrie eleison.
Christe eleison. /
Christe eleison.
Kyrie eleison . /
Kyrie eleison.

Zingen loflied (gloria): lied 705
1 Ere, zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
3 Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel loof uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel zijn kerk!
4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U der Heren Heer!

Horen
Met de kinderen

Indien geen kinderen, wordt de lantaarn, hiertoe genodigd door de
voorganger, aangestoken door de ouderling van dienst en op de
liturgische tafel geplaatst. Het kinderlied wordt dan niet gezongen.
Gebed om de Heilige Geest
Lied: bij de opening van de Bijbel
Liefdevolle God, kom in ons midden.
Wij die uw kind’ren zijn, roepen U aan.
Open ons hart, zodat wij horen,
geef ons uw Geest om uw Woord te verstaan.
Eerste 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.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
Men noemt 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.
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.

Lied: psalm 96a
refrein:
Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
1 Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.
Refrein:
2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen.
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
Refrein:
3 Roep tot de volkeren: God is de Koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
Refrein:
4 Juich wat in zee leeft, of leeft op de velden:
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij!
refrein:
Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.
Tweede lezing: Johannes 2: 1 – 11
1

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van
Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft
uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen
hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is
nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar
wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie

metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden
ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de
ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 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 en 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!’ Dit heeft Jezus in Kana, in
Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn
leerlingen geloofden in hem.

Zingen: lied: 525
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.
2 Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
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.

5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
Overdenking
Zingen: lied 905
1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
2 Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Met hart en handen
Collecte 1: Protestantse Kerk voor vrede.
2: Beheer en onderhoud
Gebeden:
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Gezongen responsie bij de gebeden: 367e

Slotlied : lied 791 (indien mogelijk staande
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.
3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

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!
Wegzending en zegen
Gezongen Amen:

Uitgangscollecte : PKN Oecumene

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de wijkzaal.

