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Welkomstwoord 

 

Zingen: psalm 92: 1 en 2 
  Waarlijk, dit is rechtvaardig 
  dat men de Here prijst, 
  dat men Hem eer bewijst: 
  zijn naam is eerbied waardig. 
  Wij loven in de morgen 
  uw goedertierenheid, 
  ook als de nacht zich spreidt 
  houdt ons uw hand geborgen. 
 
  Gezegend zal Hij wezen 
  die ons bij name riep, 
  die zelf de adem schiep 
  waarmee Hij wordt geprezen; 
  laat alom musiceren, 
  met stem en instrument, 
  maak wijd en zijd bekend 
  de grote naam des Heren. 

  

Bemoediging en groet 

 

Het koor De Regenboog zingt enkele liederen 

 
We belijden ons geloof 

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de 
wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in de stal van Betlehem, 
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. 
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
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en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest,  
die gekomen is op het Pinksterfeest en die wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, 
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.  

 

Zingen : Evangelische Liedbundel 299 

Welk een vriend is onze Jezus,  

die in onze plaats wil staan!  

Welk een voorrecht, dat ik door Hem  

altijd vrij tot God mag gaan.  

Dikwijls missen wij veel vrede,  

dikwijls drukt ons zonde neer,  

juist omdat wij ’t al niet brengen  

in ’t gebed tot onze Heer.  

 

Leidt de weg soms door verzoeking,  

dat ons hart in ’t strijduur beeft,  

gaan wij dan met al ons strijden,  

tot Hem die verlossing geeft.  

Kan een vriend ooit trouwer wezen  

dan Hij, die ons lijden draagt?  

Jezus biedt ons aan genezing;  

Hij alleen is ’t, die ons schraagt.  

 

Zijn wij zwak, belast, beladen  

en terneer gedrukt door zorg,  

dierb’re Heiland, onze toevlucht 

Gij zijt onze Hulp en Borg. 
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Als soms vrienden ons verlaten,  

gaan wij biddend tot de Heer;  

In zijn armen zijn wij veilig,  

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Gebed 

 

We lezen uit de Bijbel – Johannes 2: 1-11 
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 waterva-
ten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.* 7 Jezus 
zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vul-
den 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. Maar u hebt de beste wijn tot nu 
bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als 
eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in hem.  

(* metrete - ca. 40 liter) 
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Preek   

      “met Jezus op een feest!” 
 

Zingen : gezang 166: 3 en 4 
  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! 
 
  Juicht voor de koning van de volken, 
  buigt voor zijn opperheerschappij, 
  zingt halleluja! Uit de wolken 
  komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
  Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, 
  legt vrede in elkanders hand: 
  Hij die de beste wijn bewaarde 
  roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 

Het koor De Regenboog  zingt enkele liederen 
 
Dankgebed en voorbede 

 

Collecte 

 

Zingen : Evang. Liedbundel 409 
Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
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Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! 
Staat open, ook voor mij. 
 
Die open poort laat d' ingang vrij, 
aan wie komt binnen vlieden; 
aan rijk en arm, aan u en mij 
komt Jezus vrede bieden. 
 
Refrein 
 
Die open poort leidt tot Gods troon: 
gaat door, laat niets u hind'ren; 
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
die God biedt aan Zijn kind'ren 
 
Refrein 
 
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon 
daar leidt het kruis tot zegen; 
daar dragen wij voor kruis een kroon 
door Jezus' bloed verkregen. 
 
Refrein 

 

Voorafgaande aan de zegen zingt een lid van 

het koor De Regenboog een zegenlied 

 

Zegen 

 

De collecte aan de uitgang is bestemd voor Edukans 
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Fijn dat u en dat jij er – als gast of gemeentelid – vanavond 

bij was in deze dienst. 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar achter in 

de kerk te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of 

frisdrank.  

Wees hiervoor van harte uitgenodigd. 

 

 

Wanneer u of jij naderhand nog wil doorspreken – mogelijk 

n.a.v. de dienst – dan kun je of kunt u contact opnemen met 

ds. M.L.W. Karels, Vijverstraat 5, tel. 038-2000151;  

mlwkarels@solcon.nl 

 

 

 

De diensten van de hervormde 

gemeente zijn tijdens en na afloop 

van de dienst te beluisteren via de 

website van de gemeente, 

www.pknhattem.nl  

 

 

http://www.pknhattem.nl/

