
 
 

 
 

 
 
 
 

 

1E  ZONDAG NA EPIFANIE-DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
   ‘WE HEBBEN GEEN WIJN MEER’  (n.a.v. JOH 2:3B)      8 januari 2023 

INTREDE 
Orgel: Wie schön leuchtet der Morgenstern‘ van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 100 vers 1 en 2  ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
o:    Gezegend zijt Gij, God, koning der wereld, 
        die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen:  
g:     zegen ook ons met Uw licht!  
o:     Donker is de wereld, duister vaak ons hart. 
         Zoeken willen wij het licht van Uw ogen: 
g:      Zegen ook ons met Uw licht! 
o:     Bij Uw licht zien wij elkaar: ‘mensen van Uw welbehagen’. 
        Houd Uw gezicht voor ons niet verborgen. 
g:     Zegen ook ons met Uw licht! Amen. 
Vervolg  Psalm 100  vers 3 en 4         (de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed 
Kyrielied 301a  

 
 
 
Glorialied 487  vers  2   ‘Eer zij God die onze Vader’ 
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 HET WOORD 
 
Zondagsgebed 
v.   De Heer is met u, 
a.   Zijn Geest is in ons midden. 
v.   Bron van alle wijsheid, die al ons doen en denken te boven gaat, 
       Uw liefde heeft mensen bewogen tot nieuwe wegen 
       en door de eeuwen wijst Gij met Uw licht wegen om te gaan. 
       In Jezus hebben mensen U herkend en geëerd. 
       Wil ook ons zoeken bijlichten en ons tasten tot rust brengen. 
       Uw liefde verschaft ons onderdak. 
       Maak uw lieve Zoon tot onze Leidsman, die nóg nieuwe wegen wijst 
       naar onvermoede toekomst. 
a.    Amen.  

 

Gesprek/verhaal en lied met de kinderen ‘Ik zal er zijn voor jou’ (EL 292) 
1.Ik zal er zijn voor jou 
zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou 
met vrede en met recht. 

2.Ik zal er zijn voor jou 
met wijn, een stukje brood. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn liefde is zo groot. 

4.Ik zal er zijn voor jou 
ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
Mijn licht straalt om je heen 

Het verhaal van de bloemen. Witte en rode bloemen symboliseren de 
verandering van water in wijn.   

 
Schriflezing: Johannes 2: 1-11 (NBV21) 
 
Lied 489  vers 3  ‘Lam van God, Gij hebt gedragen’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 525  vers 1, 4 en 5  ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ 
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 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Voedselbank Amstelveen. Iedere week worden voedselpakketten 

verstrekt aan, op dit moment, ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 

gezinsleden) met een te laag inkomen in onze gemeente. De omvang van het 

pakket wordt afgestemd op de grootte van het huishouden. Het pakket 

omvat groente, fruit, brood, houdbare producten en 

vlees/zuivel voor enkele dagen. Via landelijke ( 

Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen 

we producten.  Om een gezond en gevarieerd 

voedselpakket te kunnen samen stellen moeten we 

steeds meer groente en fruit kopen. Uw collecte 

bijdrage wordt hieraan besteed.   
      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v.  

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v voedselbank 

      -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte 

      -Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 
informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

2e collecte. Wijkwerk. De opbrengst van de collecte gaat 

deze week naar de wijkkas. De bestemming is onder 

andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor 

zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën 

en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u 

live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld 

naar kijken. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid 

op ons nemen.  
      -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Prot. Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk 

      -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 

      -Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer 

informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

De organist improviseert over een lied 

Dankgebed en voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’  
            volgt: Lied 368c 
 
Stil gebed 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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MAALTIJD VAN DE HEER 

 
Lied 384 vers 1, 2, 5, 6 en 9  ‘Als koning opgetreden’ 
Nodiging 
v: Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken 
    nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
    Want Hij heeft gezegd: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
 en Ik zal u rust geven. 
 Neemt mijn juk op u en leert van Mij, 
 want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, 
 en gij zult rust vinden voor uw ziel.’ 
   Komt dan en deelt in zijn gaven, 
   want zo wil de Heer met ons zijn. 
 
Tafelgebed 
v: De Heer zij met u. 
g: en met uw geest. 
v. Verheft uw harten. 
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
g: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v: Ja, met recht en met reden, o God, spreken wij onze lofzegging uit, 

 hier en nu, overal en altijd, 
 want voorgoed en wereldwijd hebt Gij ons en alle mensen betrokken bij de  
zegening die Gij ooit hebt uitgesproken over Abraham en zijn geslacht. 
Duisternis bedekte de aarde, donkerheid de volkeren – 
toen is uw heerlijkheid verschenen, 
Sion straalde in uw licht; haar zonen kwamen van verre, 
haar dochters voegden zich bij haar, 
geroepen tot nieuwe gemeenschap, genodigd tot het grote feestmaal. 
Daarom brengen wij U lof en eren U, o Koning der wereld; 
met engelen en aartsengelen, met alle getuigen der eeuwen, 
uit alle volkeren en naties, van alle tongen en talen, 
zingen wij U toe: 

Lied 404e ‘Sanctus en Benedictus’ 
Vervolg tafelgebed 
v: Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 

  ons leven met uw Naam heeft verbonden 
  en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade; 
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  die ons leven ten volle wilde delen om alle gerechtigheid te volbrengen; 
  die bondgenoot van de armen wil zijn, eerbewijs geeft aan de geringen en de 

minsten der zijnen draagt in zijn hart; 
die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:  

 ‘Dit is mijn lichaam voor u; doe dit tot mijn gedachtenis! 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden: 

 ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
 doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!’ 

g: Zijn dood gedenken wij, 
    zijn opstanding belijden wij, 
    zijn toekomst verwachten wij. Maranatha! 
v: Zo gedenken wij dan, grote God, het geheim van de Gekruisigde, 

 Jezus Christus, de Rechtvaardige, die Gij uit de dood hebt opgewekt. 
 Schenk ons, o HEER, nu uw Geest van waarheid, licht en leven; 
 geef ons uw Geest overvloedig, nu wij deze gaven ontvangen: 
 het brood uit de hemel, de wijn van het koninkrijk. 
 Samen met alle nu levenden  die wij aan U opdragen: 
 hen met wie wij vreugde beleven en hen over wie wij zorgen hebben (stilte), 
 samen ook, lieve God, met onze doden, die wij uit handen hebben moeten          
geven en die wij voor U en elkaar gedenken (stilte), 
 en samen met alle geloofsgetuigen, 
 die onze gidsen zijn geweest op weg naar het land van belofte. 
 Zo, verenigd met heel uw gemeente, al de uwen, in hemel en op aarde, 
 loven wij, God van liefde, uw Naam, 
 zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
 en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
 door Hem en met Hem en in Hem, 
 Jezus Christus, onze Heer, 
 die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
 waar wij om bidden met de woorden:    

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 
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Vredegroet (mensen blijven zitten) 
Lied 408e Lam Gods  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communie: Gemeenschap van 

brood en beker 
Dankzegging 
v:  Goede God, Gij hebt ons gevoed met uw Woord en met uw Gaven. 

Vervul ons met uw heilige Geest, 
opdat het licht van uw heerlijkheid mag schijnen in heel de wereld. 
In naam van Jezus Christus, onze Heer. 

g:  Amen. 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 526  vers 3 en 4  ‘In Kana was de gloed geweken’ 
Zegen beaamd door  allen:  

 

Orgel: Fuga in a-moll (BWV 543) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

collecteren: 
organist: 

lector: 
kinderdienst: 

ontvangst deur: 
lay out, kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Ds Ruurd van der Weg 
Saskia de Jong 
Marijke van der Meulen 
Jeike Biewenga en Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Paula Rose 
Marleen Jongeneel 
Ineke Norel en Tineke van der Pluijm 
 Marijke Dortland, Ria en Riekus Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries en Jellie Snijders 
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