Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom
Liturgie voor zondag 17 januari 2021
Zang: Annemiek Vogels
Lector: Mw. Marlies Blesgraaf
Voorganger: ds. Wim Lolkema
Organist: dhr. Rein Ros
Motto: Het beste voor het laatst!
Orgelspel
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied: 516:
1. Van ’t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk der koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.
4.

O teken van zijn macht zo groot!
Het water in de kruik werd rood.
Toen Hij beval te schenken, schonk
de schenker wijn en ieder dronk.

5.

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

Moment van stilte en Voorbereiding
Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
ALLEN : Amen
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: De Heer zij met u;
Gem. : ook met u zij de Heer.
Voorganger: Amen
Gezang 514-B antifoon
Heel de aarde zal U aanbidden,
loven uw Naam.

Psalm 66:
1.

Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit

4.

Gij bracht ons in des vijands netten.
Hij heeft het tuig ons aangelegd
om in het zadel zicht te zetten,
en als een rijdier ons geknecht.
Hij heeft ons in het vuur gedreven
en door de wateren gejaagd.
Toen hebt Gij ’t leven ons hergeven
en alles wat ons hart behaagt.

5.

Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

Gezang 514-B antifoon
Heel de aarde zal U aanbidden,
loven uw Naam.
Gebed
Gezang 117-D, drie keer:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Moment met de kinderen
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing van Gezang 23-E
ALLEN:
De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Lector:
Hij wijst mij te liggen in grazige weiden, hij voert mij naar wateren der rust.
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.
Hij leidt mij in sporen van waarheid, getrouw aan zijn Naam.
Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij,

uw stok en uw staf, zij doen mij getroost zijn.
ALLEN:
De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Lector:
Een tafel richt Gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd. Mijn beker vloeit over.
Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden,
al de dagen mijns levens.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.
ALLEN:
De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Orgelspel: Gezang 23-B: 1
Schriftlezing: Johannes 2: 1 t/m 11
Gezang 96-A
1.

Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.
Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

2.

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.
Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

3.

Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

Gezang 525: 1,4 en 5
1.

Wij willen bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.

4.

Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.

5.

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Herbevestiging van dhr. Rob Blesgraaf als ouderling
-Vaststelling van geen bewaar
-Korte onderwijzing
-Vragen voor herbevestiging
-Stil gebed
-Zegenspreuk
-Kerkgangers gaan staan.
Vraag aan de aanwezige gemeenteleden, te beantwoorden met:
Ja, dat willen wij van harte!
Nieuw zegenlied: God zal met je meegaan.
God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
Aandacht voor de collecten
Gebeden en Onze Vader
Slotlied: 791:
1.

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

5.

Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.

6.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.

Wegzending en Zegen, gesproken Amen
Orgelspel

