Grote of Sint Vituskerk Naarden
16 januari 2022 om 10.15 uur
Tweede zondag na Epifanie
Lechaïm! - Op het leven!
Voorganger: Ds. Marnix van der Sijs
Organist: Wybe Kooijmans
Muziek ter voorbereiding: Concert naar Vivaldi BWV 973 - J.S. Bach
Allegro - Largo - Allegro
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst
Welkom, aansteken van het licht op tafel
Allen gaan staan
Bemoediging en groet, drempelgebed
Allen gaan zitten
Psalm 96 vers 1, 2 en 3 (t. Jan Willem Schult Nordholt en Jan Wit, m. Genѐve 1562)
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2 God gaat de goden ver te boven,
die ijdele waan die heidenen loven.
Hij heeft de hemelen gesticht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zijn kracht vervult de heilige hoven.
3 Geeft aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.
Lezing: Johannes 2: 1 - 11
1Op

de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was
er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen 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.’ 5Daarop sprak zijn
moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu
stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een
inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met
water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat
naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En 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 10en 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!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap

Muziek: Orgelkoraal Lied 201 (Tussentijds) - R. van Mazijk
Preek
Stilte
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Lied (Tussentijds 201): vers 1 en 3 (t. Ad den Besten, m. Bernard Huijbers)

3 O Geest van God, bewaar
ons altijd bij de Heer,
bewaar ons bij elkaar,
verbind ons meer en meer,
opdat wij vrolijk zijn,
gezond van ziel en bloed,
en bij uw bruiloftswijn
leven in overvloed.
Uit de gemeente
Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader
Allen gaan staan
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Lied 791 vers 1, 5 en 6 (t. Sytze de Vries, m. John Stainer)

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!

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie ‘amen’: Gezang 431B
Orgelspel ter meditatie: Presto (Italienisches Konzert) - J.S. Bach
Uitgangscollecte is bestemd voor: Kerk in Actie Protestantse kerk Ondersteuning
Gemeenten info:
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl
Diaconie en Kerk
Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze
website www.pkn-naarden.nl
Komende zondag:
23 januari
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden
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