Orde van dienst voor zondag 16 januari 2022
Kollum, Oosterkerk
Viering van de Maaltijd van de Heer
Beamer: Klaas Zijlstra
Video: Agnes van der Ploeg
Koster: Luut de Boer
Ouderling: Arend Sonneveld
Diaken: Marten van der Boon
voorganger: ds. Ellen Peersmann
Catechisanten: Tobias, Xander, Anna, Ivar v.d. Velde, Ivar de Bruin, Krijn

vooraf: muziek uitgezocht door de technici
Afkondigingen door ouderling en stil gebed
Zingen: Psalm 66 vers 1 en 3
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/66-breek-aarde-uit-in-jubelzangen-6_6
Groet en bemoediging
Gebed van toenadering
Leefregel: Exodus 33:19
‘Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik
barmhartig wil zijn’
Zingen: Lied 305 vers 1, 2 en 3
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/305-alle-eer-en-alle-glorie-2_9_1
DE DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Johannes 2:1-12
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Op 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‘Vrouw, 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 teken; Hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen,
en daar bleven ze een paar dagen.
Zingen: Lied 525 vers 1, 2 en 3 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/525-wij-willen-de-bruiloftsgasten-zijn4_9_2
Verkondiging
Zingen: Lied 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’
https://www.youtube.com/watch?v=-lU0acqJAdM
Voorbeden
Zingen: lied 387 in zijn geheel ‘Als wij weer het brood gaan breken’
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/387-als-wij-weer-het-brood-gaanbreken-3_6_6
DE VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed
Nodiging
Luisteren we nu naar: Lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’
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https://www.liedboekcompendium.nl/lied/388-voor-ieder-van-ons-een-plaatsaan-de-tafel-3_6_7
Dankzegging
Slotlied: Lied 423 ‘Nu wij uiteen gaan’
https://www.youtube.com/watch?v=oW9p7wt2oEE
Wegzending en zegen
Muziek bij het uitgaan: Lied 377 ‘zoals ik ben kom ik nabij’
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/377-zoals-ik-ben-kom-ik-nabij-3_5_6
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