Ontmoetingsdienst 16-01-2022

‘

Voorganger: Ds Lammers, Beekbergen
Organist: Allard van Dijk

Inleidend orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Intochtslied: Samen in de naam van Jezus (Opw 167)
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
Prijs de Heer, De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
T'is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Stil gebed
Votum en Groet – Sela
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met Zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, Amen.
Inleiding op het thema “Gewoon Bijzonder”
Video: Het verhaal voor de kinderen
Luisterlied: Het beste voor het laatst (Elly en Rikkert)
Er was een bruiloft in Kana
De wijn was opgeraakt
Maar Jezus heeft van water
Nieuwe wijn gemaakt
De lekkerste die er ooit was geweest
Vrolijk riep de leider
De leider van het feest:

Refrein:
U hebt het beste voor het laatst bewaard
U maakte wijn van water
Wat een festijn wordt dat later
Als we bij U zijn
U hebt het beste voor het laatst bewaard
Heb jij soms ook van die dagen
Dat iedereen zo zeurt
Dat alles zo gewoon is
Er nooit wat leuks gebeurt
Eet met Mij drink met Mij
Zegt de Heer
Ik maak je blij van binnen
End dan zing je weer:
(refrein)
Er komt een bruiloft met Jezus
Daar zien wij al naar uit
Dan is Hij zelf de bruidegom
Dan zijn wij de bruid
Wie dorst heeft mag komen
Zegt de Geest
En er komt geen einde
Geen einde aan het feest
(refrein)
Gebed

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 (NBV 2021)
Bruiloft in Kana
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. ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. 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 a 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 ze dronken zijn de
minder goede wijn. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe
bewaard!’ 11. Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als
eerste teken: Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen
geloofden in Hem.
Samenzang: Psalm 118: 1 en 5
1. Laat ieder 's HEEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5. De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den HEER mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Overdenking

Samenzang: Liefde eenmaal uitgesproken
(Liedboek 2013 Gezang 791: 1,4,5,6)

1. Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
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.
Dankgebed en voorbede

Samenzang: Vrede van God (Opw 602)
Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige geest, de heilige geest,
De Heilige geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Zegen
Orgelspel
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