Liturgie ochtenddienst Appingedam
zondag 17 januari 2021 – Kanazondag – 2e zondag na Epifanie
Voorganger: ds. J. van den Berg
Organist: Vincent Hensen
Koster: Linus de Vries
Ouderling van dienst: Adri Perdok
Beamteam: Arjen Korblet
Welkom door ouderling van dienst
Aanvangspsalm:
Lied 95 vs. 1 en 3
95:1
Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.
95:3
Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
Stil gebed, votum en groet
Woord op de drempel:
Kyriëgebed:
Tekst Lied 610
610:1
Zo dor en doods,
zo levenloos
verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.
610:2
God, zie ons dan
teloor gegaan,
versteend en dood gezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.
610:3
Zijt Gij het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

610:4
Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geesteskracht
van uw adem dopen.
610:5
Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
t morgenlicht begroeten.
610:6
Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!
Glorialied:
Lied 304
304:1
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
304:2
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
304:3
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Schriftlezingen:

Prediker 3 : 11-13

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de
tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb
vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te
genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede bij al
zijn zwoegen, is dat een geschenk van God.

Johannes 2 : 1-11
Bruiloft in Kana
2 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.
Stilte
Verkondiging
Muzikale verkondiging
Inleiding op de voorbeden:

afgesloten met ‘Tel uw zegeningen’ (Joh. de Heer 256)
https://www.youtube.com/watch?v=mJWYp3lXTrM

Dankgebed en voorbeden:
[…] afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
Maar red ons uit de greep van het kwaad
want aan u behoort het koningschap
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid
AMEN
Collectedoelen:

1. Diaconie: diaconaal-pastoraal centrum De Open Hof (in Groningen)
2. Kerk

Slotlied:
Lied 526 vs. 3 en 4
526:3
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!
526:4
Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Zegen
Orgelspel
Gezegende zondag

