Zondag twee van Epifanie
9 januari 2022
Bruiloft te Kana

De bruiloft te Kana (Paolo Veronese, 1563)

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Prière à Notre-Dame (uit: Suite Gothique) - L. Boëllmann

Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
We gaan staan
Bemoediging
Vgr.
Allen
Vgr.
Allen

Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
die niet loslaat wat zijn hand begon.

Groet
Gebed van toenadering
Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis
Lied 280: 1 en 5
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5 ) Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

We gaan zitten
Kyriegebed
Vgr.
Allen

Heer ontferm u.
Christus ontferm u.

Lofzang/Kyriëlied: Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!
Lied 305: 1
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 62: 1-5 (NBV21)
Vreugde over Jeruzalem
1
Omwille 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.
2
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je luister.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Gehuwde.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5
Zoals 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.

Zingen: Bron van liefde licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt.
Lied 793: 1
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Schriftlezing Evangelie: Johannes 2: 1-11 (NBV21)
Bruiloft in Kana
1
Op de derde dag was er een
bruiloft in Kana, in Galilea. De
moeder van Jezus was er, 2 en ook
Jezus en zijn leerlingen waren op de
bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn
bijna op was, zei de moeder van
Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen
wijn meer.4 ‘Vrouw, wat wilt u van
Me?’ zie Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet
gekomen.’5 Daarop sprak zijn
moeder de bedienden aan: ‘Doe
maar wat Hij jullie zegt, wat het ook
is.’ 6 Nu stonden daar voor het
Joodse reinigingsritueel zes stenen
watervaten, elk met een inhoud van
twee à drie metrete. 7 Jezus zei
tegen de bedienden: ‘Vul de vaten
met water.’ Ze vulden ze tot de

rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu
wat uit, en breng dat naar de
ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9
En toen de ceremoniemeester het
water dat wijn geworden was,
proefde – hij wist niet waar die
vandaan kwam, maar de bedienden
die het water geschept hadden
wisten het wel – riep hij de
bruidegom 10 en 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!’11 Dit
heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste teken; Hij toonde
zo zijn grootheid en zijn leerlingen
geloofden in Hem.
5

Zingen: Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt,
Lied 793: 2 en 3

3 ) Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Prediking
Orgel
‘Ave Maria’ - Franz Schubert / arr. Noel Rawsthorne

Zingen: Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
Lied 647: 1, 3 en 4

3 ) Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4 ) Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
(de kleine klok luidt…)
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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.

Collecten
We gaan staan
Zingen: Wonen overal nergens thuis
Lied 419

2 ) Wonen overal even thuis
3)
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en
waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
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Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem
verstaan –
mensen veel geluk.

Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel
Menuet gothique (uit: Suite Gothique) - Léon Boëllmann

Afbeelding voorzijde
De bruiloft te Kana is een schilderij uit 1563 van Paolo Veronese,
bewaard in het Louvre te Parijs. Het meet 6,77 × 9,94 m en is daarmee
het grootste werk in het Louvre. Het is een figuratief, fysioplastisch
schilderij, ook is er gebruik van lineaire contouren. Jezus bevindt zich in
het midden aan de tafel in een aureool van licht en links van hem (aan
zijn rechterkant) zien we zijn moeder Maria.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Liturgische kleur: groen
Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist
zang

:
:
:
:
:

ds Friso Mout, Baarn
Anne-Marie de Fouw
Machteld de Hoop
Peter den Ouden
Anneke en Jan den Dunnen, Bram Veerman en
Beatrijs Bulder, leden van de Cantorij Dorpskerk

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven.

Collecten
Diaconie:
Viore
Kerkrentmeesters: Pastoraat eigen gemeente
Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof of u kunt,
onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op:
• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum.

Pastoraal contact met ds F. Mout
Indien u, naar aanleiding van de dienst ds Mout wilt spreken, verzoekt hij u om
per email: tfmout@gmail.com contact op te nemen.

Pastorale zorg
Onze predikant, ds Jurjen Zeilstra, is voor nader contact per telefoon te
bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via email:
zeilstar@xs4all.nl

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

16 januari
23 januari
30 januari
6 februari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Hilde Honderd
ds Casper van Dorp
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Bussum
Laren

Agenda
Vanwege het kerstreces geen activiteiten.

Informatie
Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op
internet via een livestream met beeld en geluid direct of later
te volgen.
En via kerkomroep.nl direct of later te beluisteren.
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie over de Dorpskerk
bijgehouden. Onderaan deze pagina staan de recente Nieuwsflitsen.
Wilt u de Nieuwsflits via email ontvangen? Laat uw emailadres dan toevoegen
aan de distributielijst door een emailbericht te sturen aan de scriba via
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl.
Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’:
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen?
Neem contact op met dhr. Leo van Deutekom, dit kan per telefoon op telnr.
035-525 5478 en/of per e-mail: leo@vandeutekom.org

Vb
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