Protestantse gemeente Het Trefpunt
te Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
zondag 17 januari 2021
2e zondag na Epifanie

H.N. Werkman: Het bruidspaar onder de baldakijn

“Ze hebben geen wijn meer”
Voorganger: ds. Jolien Nak
Organist: Addy Alberts

Welkom
Aansteken van de kaars
Luisteren: Verzameld liedboek, blz. 500
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Refrein:

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Refrein

Dat wij niet leven, gevangen in leegte,
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Refrein

Dat wij U horen, dat wij U leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Refrein

Inleiding
Stilte
INKEER
Luisteren: Lied 67a: 1 en 2
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Refrein:

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Refrein

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Refrein

Groet
V: De Heer zij met ons
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen
Drempelgebed
Luisteren: Lied 67a: 3 en 4
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Refrein:

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!
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Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Refrein

Kyriëgebed
Loflied: Lied 107: 1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Jesaja 62: 1-5
Luisteren: Lied 229
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
koning van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet groeien.
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
koning van hemel en aarde,
die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.
Lezen: Johannes 2: 1-11
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Luisteren: Lied 792
Kom, God, en schrijf uw eigen naam
als licht over ons uit!
De naam, die, dag en nacht vooraan,
de hoogste weg wijst om te gaan,
de naam die liefde luidt!
O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!
Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!
Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.
Verkondiging
Luisteren: Drinklied
Luisteren: Gedicht
Orgelspel
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Luisteren: Verzameld Liedboek blz. 226
Refrein

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
Schoonheid wat ben je oud – wat ben je nieuw.
Veel te laat heb ik jou liefgekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
En ik zocht jou als een ziende blinde
Buiten mij, en uitgestort als water
Liep ik van jou weg en liep verloren
Tussen zoveel schoonheid die niet jij is
Refrein

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
Door mijn doofheid ben jij heengebroken
Oogverblindend ben jij opgedaagd
Om mijn blindheid op de vlucht te jagen
Geuren deed jij en ik haalde adem
Nog snak ik naar adem en naar jou
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
Honger ik naar jou
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden.
En nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede
Refrein

INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader …
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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.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Verzameld Liedboek blz. 774
Uit vuur en ijzer zuur en zout
Zo wijd als licht zo eeuwenoud
Uit alles wordt een mens gebouwd
En steeds opnieuw geboren
Om ijzer in vuur te zijn
Om zout en zoet en zuur te zijn
Om mens voor een mens te zijn
Wordt alleman geboren
Om water voor de zee te zijn
Om anderman een woord te zijn
Om niemand weet hoe groot en klein
Gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
Om hier te zijn en overkant
Om hand in een and’re hand
Om niet te zijn verloren.
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Om oud en wijd als licht te zijn
Om lippen water dorst te zijn
Om alles en om niets te zijn
Gaat iemand tot een ander
Naar verte die niemand weet
Door vuur dat mensen samensmeedt
Om leven in lief en leed
Gaan mensen tot elkander

Heenzending en zegen

Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor Stem in de Stad en
de 2e voor de Diaconie
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 17 januari 2021.

Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
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