
2e na Epifanie 
 

 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
Muziek: 2e Allegro uit: Sonate in a-Moll, HWV362, Georg Friedrich Händel 
Stilte 
 

INTREDE 
 
Openingslied:    Lied 287 : 1.4 
Groet: v. Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

a. AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 v. Onze hulp is in de naam van de HEER  
 a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v. (drempelgebed) … door Jezus Christus onze Heer. 
 a. AMEN. 

Zingen:    Lied 96a 
 
Met de kinderen 
Zingen:   Lied 224  
 de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Glorialied:   Lied 864 : 1.5 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
Zingen:   Lied 519 (Lied van de maand) 
Evangelielezing:  Johannes 2 : 1-11 
Zingen:   Lied 525 
Preek 
Muziek: De Pastorale, Félix-Alexandre Guilmant 
 
 
 



GEBEDEN en GAVEN 
 
Gedachtenis – zingen Lied 961 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed) 
Inzameling  de kinderen komen terug 
 

MAALTIJD van de HEER 
 
Nodiging  
 
Zingen:   Lied 385 
 
Opening l. De HEER zal bij je zijn 

 a.  DE HEER ZAL JE BEWAREN. 
 l. Laten wij ons openstellen voor de HEER. 
 a. WIJ OPENEN ONS HART VOOR DE HEER. 
 l. Wij danken de HEER, onze God. 
 a. HIJ GEEFT WAT NODIG IS OM TE LEVEN. 

 
Tafelgebed U danken wij, HEER onze God. 

Want de duisternis is geweken 
van de eeuwenlange nacht, 
de hemel ging voor ons open, 
uw goedheid kwam in het leven van mensen, 
U werd onze naaste in Jezus uw mens 
en zo kwam de vrede op aarde 
als uw bedoeling met ons mensen. 
U zegenen wij, God onze Vader, 

  en Jezus die komt in uw Naam. 
Want hij is verschenen in onze nacht 
als een blinkende morgenster, 
een stralend licht 
dat niets of niemand doven kan 
en dat opspringt tot in de diepste duisternis, 
troostend en richtinggevend. 
In zijn spoor doen wij wat Hij ons opdroeg: 
Hij heeft in de nacht van de overlevering  
het brood genomen, 
de dankzegging daarover uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn volgelingen gegeven, 
en gezegd: 
 



‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. 
Houd deze maaltijd steeds opnieuw 
om aan mij te blijven denken.’ 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

‘Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. 
Maar daardoor zullen jullie gered worden. 
Dat heeft God beloofd. 
Deze beker is daarvan het teken.’ 
 

Zingen: Lied 386 
 
Gebed om de heilige Geest 

In het spoor van Jezus zijn wij bijeen 
met dit brood en deze beker 
en bidden, 
God, kom met uw Geest in ons midden 
en geef ons geloof, hoop en liefde, 
zodat wij licht kunnen brengen 
waar het duister is, 
en blijven vertrouwen 
dat uw toekomst komen gaat 
en het eindelijk waar zal zijn: 
vrede op aarde, 
en wij U zullen eren 
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....., 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
met wie ons lief waren 
en die we moesten verliezen ....., 
met de heiligen van naam 
en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, 
genodigd aan uw maaltijd. 
Gezegend Gij, onze God, 
die is en die was en die komt, 
gezegend hier en nu 
en tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 



Laten wij zingend bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. 
Zingen:   Lied: 369b 
 
De vredegroet  l. De vrede van de Heer zal altijd met u zijn. 
   a. EN MET UW GEEST. 

l. We wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Uitdelingswoorden  
 
Delen van Brood en Wijn 
 
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt het Larghetto, het Adagio en het 
4e Allegro uit: Sonate in a-Moll, HWV362, Georg Friedrich Händel 
 
Dankgebed 
 
Slotlied:   Lied 791 : 1.5.6 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
 
Toelichting lied 519 ‘Gij die de ster van David zijt’  
Na de kersttijd lezen wij van de twaalfjarige in de tempel. Jezus wordt bar-
mitswo, zoon der wet, of, zoals men tegenwoordig zegt: zoon van de op-
dracht. Het staat in Lucas 2,42-52 te lezen. Het is niet een bericht over 
een alwetend wonderkind, maar het is een bericht over een zoon van 
Abraham die zijn weg moet leren gaan, geleerd door de Tora (wet) en de 
Profeten. De tegenstelling nu tussen wat Jezus voor het geloof is (ster van 
David, Heer, Geest, zin der Schriften, Zoon van God) en wat hij voor ons 
werd (een gelover, een zoeker, een lezer, één die gehoorzaamheid moest 
leren) vormt het thema van dit lied. De trits geloof-hoop-liefde speelt door 
de laatste twee strofen heen. 
In het Liedboek (2013) kreeg dit lied de melodie van ‘O Jesu Christ, meins 
Lebens Licht’. Die melodie was in het Liedboek voor de kerken verbonden 
met het dooplied ‘Heer Jezus, Gij die als een kind’ (gezang 332). 
 
 

 


