
Welkom 

Intochtslied  

Psalm 96, 1, 4, 7 
  
Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 
  
Breng aan de Heer met reine handen, 
breng aan de Here offeranden, 
buig u in heilige feestdos neer, 
erken Hem als de ene Heer, 
beef voor Hem, volken aller landen. 
  
Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 

S1l gebed 

Bemoediging en groet 
V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
G. Die hemel en aarde gemaakt heeJ 
V. Die trouw blijJ tot in eeuwigheid 
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat 
V. Er is genade voor u en vrede 
Van God onze vader en van Jezus Christus  
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in gemeenschap met de heilige Geest 
G. Amen 

Gebed om onAerming 

Loflied 
Lied 968, 1,5  

De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in Ujd en eeuwigheid. 

AEondiging van overlijden 

Gebed om de Geest  

Eerste bijbellezing 
Jesaja 62,1-5 

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet sUl, 
totdat het licht van haar gerechUgheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 



Alle volken zullen je gerechUgheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeJ bepaald. 

Je zult een schiZerende 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. 

Tweede bijbellezing 
Johannes 1-11 

Op de derde dag was er een bruiloJ in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloJ 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 Ujd 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 heeJ Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

Muziek 
Johny Cash 
He Turned the Water into wine 
hZps://www.youtube.com/watch/BQUcCaWN3Ck 

He turned the water into wine  
he turned the water into wine 
In the liZle Cana town  
the word went all around  
that he turned the water into wine 

Well he walked upon the  
Sea of Galilee  
he walked upon the Sea of Galilee 
Shouted far and wide  
he calmed the raging Ude  
and walked upon the Sea of Galilee 

He turned the water into wine  

He fed the hungry mulUtude  
yes he fed the hungry mulUtude 
With a liZle bit of fish and bread  
they said everyone was fed 
He fed the hungry mulUtude 

He turned the water into wine 

Preek 

Luisteren 



Elly en Rikkert Het beste voor het laatst 
h#ps://www.youtube.com/watch?v=20W8TL8ccZk 

Er was een bruiloJ in Kana 
De wijn was opgeraakt 
Maar Jezus heeJ van water 
Nieuwe wijn gemaakt 
De lekkerste die er ooit was geweest 
Vrolijk riep de leider 
De leider van het feest: 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een fesUjn 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: 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een fesUjn wordt dat later 
Als we bij U zijn 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 

Er komt een bruiloJ met Jezus 
Daar zien wij al naar uit 
Dan is Hij zelf de bruidegom 
Dan zijn wij de bruid 
Wie dorst heeJ mag komen 
Zegt de Geest 
En er komt geen einde 
Geen einde aan het feest 

U hebt het beste voor het laatst bewaard 



U maakte wijn van water 
Wat een fesUjn wordt dat later 
Als we bij U zijn 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 

Voorbeden en dankgebed 

Collecte 

Slotlied 

Lied 791 
  
Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
  
Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijJ het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
  
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welJ 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

Zegen 

Amen 
Gezongen


