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ZONDAG 23 jan 2022 

 

 
 

Thema: Van water in wijn of…. 

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mo-

gen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag 

voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel 

niet om even iemand aan te spreken.  

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

 

Lied van voorbereiding – NLB 1005: 1, 2, 5  Zoekend naar licht 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Aanvangspsalm: Psalm 116: 1, 6, 8  (gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

Klein Gloria ~ Lied 195  

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer,  

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis 

 

Woord van genade 

 

Aanmoediging tot leven 

 

Antwoordlied: Hemelhoog 679: 1, 3  Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen  

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 

Kindermoment 

 

Schriftlezing(en) (voorkeur uit NBV): Jesaja 25: 6-9;  Johannes 2: 1-12.  

 

Antwoordlied: Jezus, U bent het licht in ons leven (Taizé) 

 
Jezus, U bent het licht in ons leven;  

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.  

Jezus, U bent het licht in ons leven;  



 

 

open mij voor Uw liefde, o Heer.  

 

 

Verkondiging met thema: Jezus verandert water in wijn. Omdat het feest moet 

doorgaan? Of is het toch iets anders… 

 

Muzikale Meditatie:  

 

Zingen: Lied / Psalm:    

Hemelhoog 343: 1, 2, 6 Ik ben / Wie zal ons voeden, het brood met ons bre-

ken? 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           

Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De 

Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden : 

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied - NLB 103C: 1, 2, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen   

 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 

 


