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zondag ’2e na Epifanie’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
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ouderling
organist
lector

Gera van der Linden (Spijkenisse)
Teuni Langendoen
Jan Meuleman
Willem Delwel

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 136: 1, 2, 3

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
- drempelgebed
v .......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 275
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 367b
- glorialied 117d (3x)
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Jesaja 62: 1 - 5
1Omwille

van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4Men 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.
5Zoals 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.

- lied 487: 1, 2

(Liedboek voor de Kerken 1973)

- 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
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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.

- lied 489: 2, 3
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied ‘Wil je opstaan en mij volgen..’
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconale collecte voor Missionair werk

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 791

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 4
ma 20 jan 13.30
20.00
di

21 jan 15.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

’Een Goed Verhaal..’
De Sjoel
gespreksavond voor de midden-generatie
Basiscatechese

Consistoriekamer

do 23 jan 19.45

Kerkenraadvergadering

De Sjoel

zo 26 jan 10.00

Eredienst
ds. Harry Doornbos
Dienst van Schrift en Tafel

Sint-Catharijnekerk

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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