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  VOORBEREIDING           
 
 
Muziek - Sei gegrüsset, Jesu gütig (BWV 768; enkele partita-delen) -  
      J.S. Bach 
 
Welkom en mededelingen - door de ouderling 
 
Stil gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Aanvangslied - Psalm 66: 3, 7 - Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 
Drempelgebed (uit Psalm 84) - door de ouderling: 
 

  Ik houd van uw huis, machtige Heer, 
  Ik verlang naar uw tempel, levende God.  
  Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.    
  Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis, 
  want zij kunnen u altijd danken. 
  Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u, 
  want bij u vinden ze kracht. 
 

  allen: Machtige Heer, 
       gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u.  
    Amen. 
 
Bemoediging - door de ouderling:  
 

  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
              

    allen:  

2  



Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed - afgesloten met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Allen gaan staan 
 
Glorialied - Lied 66a - Jubilate Deo  
 
 
  DE HEILIGE SCHRIFT 
 
 

Groet - door de voorganger: 
 

  De Heer zij met u. 
 
  allen:  
 
 

 
 
Allen gaan zitten  
 
Woord voor de kinderen 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing uit het Eerste Testament - Numeri 20: 2-13 (Bijbel in gewone taal)  
   

  2 Toen er geen drinkwater meer was, kwamen de Israëlieten 
dreigend op Mozes en Aäron af. 3 Ze begonnen ruzie te maken met Mozes. Ze 
zeiden: ‘Waren we maar dood! Net als de Israëlieten die bij de heilige tent 
gestorven zijn. 4 Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Om 
ons en onze dieren hier te laten sterven? 5 Waarom hebben jullie ons uit Egypte 
weggehaald? Het is hier verschrikkelijk! Er is hier geen graan. Er zijn geen 
vijgen, geen druiven en geen andere vruchten. Er is hier zelfs geen water om te 
drinken!’ 6 Mozes en Aäron lieten het volk alleen, en gingen naar de ingang van 
de heilige tent. Daar bogen ze diep voorover om te bidden. Toen liet de Heer 
zich aan hen zien, stralend en machtig.  3 

 

7 De Heer zei tegen Mozes: 8 ‘Pak je stok, en roep met je broer Aäron het volk 
bij elkaar. Als het volk er is, moet je tegen die rots daar zeggen dat hij water 
moet geven. Dan zal er water uit de rots stromen. En dan kun je de mensen en 
de dieren water geven.’ 9 Mozes haalde zijn stok uit de heilige tent, zoals de 
Heer gezegd had. 10 Daarna lieten Mozes en Aäron het volk naar de rots 
komen. Toen zei Mozes: ‘Luister, ongehoorzaam volk! Wij zullen voor jullie 
water uit deze rots laten stromen.’ 11 Toen hield Mozes zijn stok omhoog en 
sloeg daarmee twee keer op de rots. Meteen stroomde er water uit de rots. Er 
was genoeg te drinken voor het hele volk en voor alle dieren. 12 De Heer zei 
tegen Mozes en Aäron: ‘Jullie vertrouwden mij niet. Iedereen heeft gezien dat 
jullie niet genoeg eerbied hadden voor mijn macht. Daarom zullen jullie het 
volk niet naar het land brengen dat ik hun beloofd heb.’ 13 Dat gebeurde 
allemaal bij de bron van Meriba. Daar maakten de Israëlieten ruzie met de 
Heer, en daar liet hij hun zien hoe machtig hij was. 
 
Zingen - Lied 659: 1, 4, 5, 6 - Kondig het jubelend aan 
 
Evangelielezing - Johannes 2: 1-11  (Bijbel in gewone taal)    
 

  1 Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in 
Galilea. De moeder van Jezus was op het feest, 2 en ook Jezus en zijn 
leerlingen waren uitgenodigd. 
3 Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn 
meer!’ 4 Jezus zei tegen haar: ‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste 
moment voor mij is nog niet gekomen.’ 5 Toen zei de moeder van Jezus tegen 
de dienaren op het feest: ‘Doe precies wat hij zegt.’ 6 Er stonden daar zes 
stenen waterbakken. In elke bak kon ongeveer 100 liter water. Met dat water 
konden mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. 7 
Jezus zei tegen de dienaren: ‘Vul die bakken met water.’ De dienaren vulden de 
bakken tot de rand. 8 Toen zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de 
leider van het feest.’ De dienaren deden wat Jezus zei. 9 De leider van het feest 
proefde van het water. Het was wijn geworden! De dienaren die het water 
gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest 
wist dat niet. Hij riep de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen geeft zijn gasten eerst 
de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij daarna, als de gasten al dronken 
zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’ 11 Dit wonder in 
Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse 
macht zien. En zijn leerlingen geloofden in hem. 
 
Zingen - Lied 525 - Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
 
Overdenking 
 
Orgelspel - Sei gegrüsset, Jesu gütig (BWV 768; één partita-deel) -  
                 J.S. Bach  
 
  DIENST VAN DE TAFEL  
 
Allen gaan staan 
 
Geloofsbelijdenis van de Grote Kerk – geschreven met de 
geloofswoorden van gemeenteleden uit de dienst van 21 november 
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  God, wij noemen U met vele namen. 
  Verborgen aanwezige. Bron van alle leven. 
  allen:   
  Wij geloven dat U ons kent en ziet. 
  Wij leven uit Uw Liefde, Goedheid en Warmte. 
  Wij zien U in iedere mens op onze levensweg. 
 

  allen: 
  Wij geloven dat Jezus sprekend op U lijkt, 
  en dat Hij ons inspireert tot barmhartigheid, 
  waarachtigheid, gerechtigheid en vrede. 
  Door Hem weten wij  
  dat dood en kwaad niet het laatste woord hebben. 
  Daarom kunnen wij leven met hoop en vertrouwen. 
 

  allen:   
  Uw Geest woont in ons, als licht en lucht. 
  Wij geloven dat onze ziel daardoor wordt verlicht. 
  Dat uw Geest ons inspireert met moed en kracht,  
  om op te staan, in beweging te komen  
  en onze stem te verheffen – 
  tot een loflied uit dankbaarheid, 
  tot protest waar het leven wordt geschonden. 
  allen:  
  Wij zijn wereldwijd met elkaar verbonden  
  door die Ene Geest, die waait waarheen zij wil. 
 
  allen:  
  Wij geloven dat het Uw bedoeling is dat wij   
  samenleven, in het klein en in het groot, 
  respectvol en zorgvuldig. 
  Dat wij het gesprek met elkaar blijven zoeken, 
  verdragen wie anders is, en vrede bevorderen. 
  Wij geloven dat het onze opdracht is  
  de schepping te bewaren en te behoeden  
  voor wie na ons komen. 
 
  Wij geloven in Gods grote visioen:  
  de tijd waarin alles goed en heel zal zijn -  
  de wereld als nieuw. 
  allen:  
  Wij geloven dat wij aan die toekomst bouwen 
  door geloof, hoop en liefde.  
  Het belangrijkste daarvan is de liefde. 
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Mededelingen met het oog op de gebeden 
 
Voorbeden 
 
Aankondiging van de collecten -  1. Kerk in Actie - Zambia 
     2. Kerk 
     Toelichting op bladzijde 7 
Mededeling over Kerkbalans 
 
Tafelgebed - Lied 403e - Breng dank aan God, want Hij is goed   

  gesproken tafelgebed; 
  gezongen responsie door de gemeente 
 
Afgesloten met gezamenlijk gebeden oecumenisch Onze Vader 
 

 Onze Vader die in de hemel zijt, 
 Uw naam worde geheiligd. 
 Uw koninkrijk kome. 
 Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid. Amen. 

 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Verbondenheid in brood en wijn  
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied - Sta op, er wacht een nieuwe dag -  
                                  melodie: Jeruzalem mijn vaderstad 
 

  Sta op, er wacht een nieuwe dag 
  een stralend morgenlicht! 
  Alsof de hemel naar je lacht, 
  zo straalt dan jouw gezicht. 
 
  Dit licht trekt alle volken aan, 
  gaat als een ster hen voor. 
  Het daagt hen uit op weg te gaan, 
  en brengt hen op jouw spoor. 
 
  Jouw ogen stralen bij het zien 
  van heel die lange stoet. 
  Verenigd zijn de natiën, 
  vol eerbied klinkt hun groet. 
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Wegzending en Zegen -  
 

  allen: 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel - Sei gegrüsset, Jesu gütig  
  (BWV 768; het laatste partita-deel) - J.S. Bach  
 
 
 
 
Toelichting bij het orgelspel: 
In de kerkmuziek bestaan veel bewerkingen van liederen die passend zijn bij 
het Heilig Avondmaal. Zo ook de bewerking door Bach van het koraal "Sei 
gegrüsset, Jesu gütig" waarin Jezus, Zijn lijden en het heil dat ons daaruit 
toekomt wordt bezongen. De in totaal 20 minuten durende partita betreft een 
vroeg werk van Bach, vermoedelijk uit 1705, waarin Bach alles wat hij uit de 
Noord-Duitse school van Böhm en Buxtehude leerde samenbrengt en ver 
overtreft. 
 
 

Toelichting bij de eerste collecte: 
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die 
gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De 
theologische faculteit aan de JustoMwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die 
een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is 
veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.  
Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen 
verschillende kerkgenootschappen. Deze studenten wonen – vaak samen met 
hun gezin – op de campus waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u 
bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken 
waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun 
levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook 
steeds vaker vrouwen theologie. 
 
 

Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
            Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
 
 
Actie Kerkbalans 
Vriendelijk willen wij u vragen of u ook dit jaar weer een stapeltje enveloppen 
wilt bezorgen bij u in de buurt. Vele handen maken immers licht werk. Na 
afloop van de dienst vindt u de stapeltjes gesorteerd per wijk op de grote 
tafel op het Kerkelijk Bureau.  
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Kerkelijk Bureau 
Aanstaande woensdag, 18 januari, is het Kerkelijk Bureau geopend tot   
9.30 uur. 
 
 
De herberggedachte 
In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de wijze waarop we onze 
prachtige gebouw intensiever kunnen laten functioneren zodat burgers het 
herkennen als een centrum waar ontmoeting en aandacht voor de ander 
mogelijk is.  Ook is nagedacht over de vraag hoe we de verhuuropbrengsten 
kunnen vergroten. We willen daarvoor meer activiteiten in onze kerk laten 
plaatsvinden, activiteiten die passen binnen onze kaders en die in principe ook 
extra inkomsten dienen te genereren.    
De kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat deze twee initiatieven goed 
samen kunnen oplopen. Daarbij heeft ze geconcludeerd dat een actieve wijze 
van het acquireren van activiteiten die onder deze initiatieven passen, 
gewenst is. Daarvoor wil ze een ambassadeur benoemen. 
Op 22 januari as. vindt een gemeenteberaad over deze initiatieven plaats 
waarin de kerkenraad u als gemeentelid graag wil bijpraten. Het beraad vindt 
plaats o 22 januari na afloop van de kerkdienst en zal ongeveer drie kwartier 
in beslag nemen. WIJ hoen u op het beraad te ontmoeten. 
Werkgroep herberggedachte. 
 
 
 
 
 


