Orde van dienst zondag 16 januari 2022 Gertrudiskerk Achlum
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Aanvang 9:30 uur
Link naar de uitzending
Voorganger: ds. Marco Roepers
Organist: Klaas van Hijum
Lector: Henk Breidenbach
Ouderling: H. Schuurmans
Diaken A. Bruinsma

Dienst van Voorbereiding:
Orgelspel
Binnenkomst ambtsdragers, buiging ouderling van dienst en de voorganger, de
voorganger gaat vervolgens de preekstoel op
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
Aanvangslied (staande) psalm 66: 1 en 2
1
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
2

Komt, ziet nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de waatren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

Stil Gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen
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Groet
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen
Gebed van toenadering
Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Gloria
Laten we zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
We zingen Geroepen om te zingen 47: Gloria in excelsis Deo

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Geroepen om te zingen 105)

2

2

Jij zult niet leven van brood alleen
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
halleluja, halleluja
Refrein
Lezingen: Johannes 2: 1-12 door Henk Breidenbach
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. ‘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
watervaten, elk met een inhoud van twee à 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. Maar u
3

hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan
als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12 Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen,
en daar bleven ze een paar dagen.
Geloofsbelijdenis zingen gezang 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Lied: gezang 525: 1, 4 en 5
1
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.
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Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
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Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
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en laaft ons hart met zijn hartenbloed
te Kana in Galilea.

Dienst van onze Dank/Antwoord:
Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
Stil gebed,
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Inzamelen van de gaven
1. pkn- ondersteuning gemeenten. U kunt uw gift overmaken op bankrek. nr. NL24
RABO 01193.92.267 t.n.v. Prot. Gem. Achlum/Hitzum o.v.v. collecte 16 januari
2. diaconie. U kunt uw gift overmaken op bankre. nr. NL02 RABO 03204.92.869 t.n.v.
Prot. Gem. Achlum/Hitzum o.v.v. collecte 16 januari
Slotlied: Gezang 425
1
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Heenzending en zegen
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
afgesloten met het AMEN(3x)
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De ouderling van dienst en voorganger buigen naar elkaar
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