
Zondag 15 januari 2023

Epifanie

                             Sporen  van Kana

Medewerkers aan deze dienst:
Voorganger: pastor Saskia Treu
Ouderling: Hans Vissers
Diaken: Hilbert Annen
Lector: Marleen Betten 
Organist: Dick Dijkstra
Apparatuur: Marleen Betten en Sietse Boersma



OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied of eerste psalm (allen staan)

LB 66, 1 en 2 

Groet en bemoediging 
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!
v  Onze hulp is de naam van de ENE
g  die hemel en aarde gemaakt heeft
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid
g  en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gezongen drempelgebed
‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’ – LB 277



           

                                                                             (allen gaan zitten)

Gebed om ontferming en gezongen kyrie (LB 301e)

Glorialied LB 307
“Gloria aan God in den Hoge…”

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Oudtestamentische lezing
Jesaja 62 vers 1-5

Lied
LB 762, vers 1 en 2



“

2. Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen

Evangelielezing
Johannes 2, vers 1-11

Lied
LB 525, vers 1
“Wij willen de bruiloftsgasten zijn…”

Overweging  Sporen van Kana

Orgelspel



Lied
LB 489, vers 3
“Zoals de zon komt met zijn zegen…”

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling

Voorbeden met gezongen acclamatie (LB 368c)

Stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied (allen staan)
LB 791, vers 1-6
“Liefde eenmaal uitgesproken….”



Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons, wil ons genezen,      
Bron van liefde, Liefde zelf!

Zending en zegen



Orgelspel

Collectedoelen:
1e collecte:  Kerk in Aktie Oeganda
2e collecte:  PKN Goed toegerust aan de slag

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van 
werkgroep diaconie De Fontein) 
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.

httpps://kerk050.nl/DFC 


