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                         Kanazondag 
 
De Vredehorst  
20 januari 2019 
Thema: Terugvallen in het water! 
Voorganger: ds. Wim Loosman 
Organist: Peter ten Kate                                   
 
                 DE VOORBEREIDING  

 
 
Lied vooraf:  
 
Woord van welkom door de kerkenraad, mededelingen en kaarsen aansteken.  
 
De gemeente gaat staan  
 
We bereiden ons in stilte voor 
 
Bemoediging en groet  
v:  Genade zij u en vrede van God,       onze Vader  
          en van Jezus Christus de Heer 
a:  Amen  
v:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 66: 1 en 2 
 
Kyriegebed  (na iedere intentie) 
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Glorialied:  Lied 526: 3 en 4 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen bij het gaan van de kinderen naar de nevendienst:  
Verhalen die schijnen als licht op je weg  
Zij willen vertellen wat God tot je zegt. 
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. 
De oude verhalen vertellen wij door.  
 
Lezing uit Genesis 9: 18-29 (vertaling NBG ’51) 
 
18

De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heetten 
Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. 

19
Met de drie zonen van 

Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. 
20

Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. 
21

Hij dronk van 
de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. 

22
Toen Cham, 

de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee 
broers, die buiten waren. 

23
Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die 

over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte li-
chaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. 
24

Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon 
hem had aangedaan, 

25
zei hij: 

‘Vervloekt zij Kanaän, 
knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, 
de minste van alle knechten. 
26

Geprezen zij de HEER, de God van Sem; 
knecht van Sem zal Kanaän zijn. 
27

Moge God ruimte geven aan Jafet,  
hem laten wonen in de tenten van Sem; 
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knecht van Jafet zal Kanaän zijn.’ 
28

Noach leefde na de zondvloed nog driehonderdvijftig jaar. 
29

In totaal leefde 
Noach negenhonderdvijftig jaar. Daarna stierf hij. 
 
Zingen: Lied 793: 1 en 2 
 
Lezing uit het evangelie van Johannes 2: 1-13 (vertaling NBG ’51) 
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Je-
zus was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En 
toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben 
geen wijn. 4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure 
is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook 
zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het 
reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Je-
zus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 8 En Hij 
zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten 
het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was 
– en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water 
geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij 
zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken 
is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.  
11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft 
zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.  
12 Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hij, zijn moeder en zijn broeders en zijn 
discipelen, en zij bleven daar niet vele dagen.  
13 En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. 
 
Zingen: Lied 793: 3 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: God die ons heeft voorzien (Evangelische liedbundel 82) 
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Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. 
Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard. 
als God zo voor ons is wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt zal hoop en zegen zijn.  
 
Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed. 
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn. 
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Mededelingen diaconie                      
 
         GEBEDEN EN GAVEN  
 
Gebeden, voorbeden en stil gebed  
telkens na Wij bidden U samen..., beantwoord met Lied 367e        
  
Inzameling van gaven 
 
 
 
Kinderlied: Wij worden genodigd aan tafel te gaan (Evangelische liedbundel 295) 
 

 
 
Waarom is het feest in de kerk hier vandaag? 
Waarom toch die wijn en dat brood? 
Het antwoord is even als toen op de vraag: 
wij werden bevrijd van de dood. 
 
Eens waren we slaaf, maar God maakte ons vrij 
en leidde ons door de woestijn  
naar ‘t land van belofte. Daar mogen ook wij  
weer leren God’s kinderen te zijn. 
 
Wie leert ons dat beter dan de Jezus de Heer 
Hijzelf heeft het ons voorgedaan. 
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer  
Hem volgen waar Hij is gegaan. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj37IL0-vHfAhXDGewKHdQVA0cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.slideshare.net/KerkNoordwolde/20181118-0930-verzoend-met-god&psig=AOvVaw3tqqXEx5tCM3lrInIQB3L9&ust=1547716363236820
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Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet. 
Dan zingen de mensen verblijd: 
Hij is onze Koning, voorbij is het leed, 
Hij heeft van de dood ons bevrijd. 
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     MAALTIJD VAN DE HEER  
 
Tafelgebed ‘Vreugde geeft Gij ons te drinken ’ (Sytse de Vries) 
 
Vreugde  
geeft Gij ons te drinken,  
uw goedheid  
blijkt ons telkens weer.  
Zo gaat uw zon over ons op.  
Daarom danken wij U  
voor het dagelijks brood,  
voor de wijn die ons verheugt  
en van toekomst spreekt.  
En met ieder die van uw liefde leefde 
en met alle vrolijke harten  
hier bijeen,  
stemmen wij in  
met het blijvende lied  
van hemel en aarde  
en zingen U toe:  
Heilig, heilig...  
 
Lied 405: 1 
 
U danken wij om Hem,  
de vrucht uit de schoot  
van uw volk Israël,  
het brood uit de hemel.  
Jezus, de wijnstok,  
op wie wij zijn geënt.  
In Hem zijt Gij te lezen;  
in Hem herkennen wij  
uw trouw  
die van wijken niet wil weten.  
Hij hield zijn ogen 
opgeslagen naar U  
en was zo vaak  
met ontferming bewogen  
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over de mensen,  
tot in die nacht van verraad, 
toen Hij brood nam, het brak,  
en U zegende... en zei: 
 
Dit is mijn lichaam voor U. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Die na de maaltijd de beker nam, 
daarover de dankzegging uitsprak, 
die deze rondgaf en  zei  
 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
 
Laat ons in Hem blijven:  
ranken, gevoed met leven,  
opdat wij vruchten dragen  
die opnieuw  
God en mensen verheugen. 
Onthoud ons uw Adem niet!  
Maak ons aanstekelijk  
en vurig, één lichaam  
dat de liefde vieren kan,  
dat weet van Kanaän, 
 uw goede aarde voor mensen.  
Breng al uw mensenkinderen  
bijeen in dit huis  
van uw liefde,  
dit land van uw belofte.  
 
Onze Vader                           
 
Vredesgroet                            
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 791: 1, 5 en 6 
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Zegen, beaamd met:  
 
 


