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Orde van dienst voor 19 januari 2020 waarin    
wij het heilig Avondmaal vieren,  
in de Witte kerk in Lochem. 
 
Vg. ds. Corien Veenhuizen 
Orgel: Els Dijkerman 
Lector: Yvonne Lamberts 
Ouderling: Hans Dettmers 
 

 
Toenadering 
Orgelspel 
Stilte 
 
Welkom 
Intochtslied:  LB 96a: 1 en 2 (Zingt een nieuw lied alle landen)                                                        
(staande) 

 
Bemoediging en drempelgebed: 
Ouderl.:  Ons begin is in de Ene, scheppende liefde  voor alles 
     wat leeft 
Allen:     Houdt ons vast in uw trouw. 
Ouderl.: U gaat als vriend met ons mee, wij lezen u in elkaars 
     gezicht. 
Allen:     Houdt ons vast in uw liefde 
Ouderl.:  Geestkracht die ons beweegt, troost, vervult en  
     verontrust 
Allen:     Houdt ons vast in uw waarachtigheid 
 
Drempelgebed 
Zingen:  LB 96a: 4 
 
Groet: 
Vg:   De Heer zal bij u zijn 
Allen:   de Heer zal u bewaren                   (we gaan zitten) 
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Kyriegebed  
Gloria:   LB 303: 1, 2 en 3 (Zonne en maan) 
 
Het Woord 
Gebed 
 
Opmaat 
Kinderlied:  LB 226 (Dank u voor uw overvloed) 
de kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 
 
1e lezing:  Jesaja 62: 1-5 

 621Omwille 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. 2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle 
koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die 
de HEER zelf heeft bepaald. 3Je zult een schitterende kroon zijn in de 
hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. 
4Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos 
oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de  
HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. 

 5Zoals 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:  LB 107: 1, 2 en 3 (Gods goedheid houdt ons staande) 
 
2e lezing:  Johannes 2: 1-11 
21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder 
van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus 
tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei 
Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de 
bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu 
stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, 
elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen 
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zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ 
Dat deden ze. 9En 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 10en 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!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, 
gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in hem. 
 
Zingen:  LB 525: 1, 2, 3 en 4  (Wij willen de bruiloftsgasten zijn) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
Acclamatie:  LB 103 e (Bless the Lord my soul) 
  
Collecte: 1  Diaconie voedselbank       2.Kerk 
 
Viering van het Avondmaal 
Nodiging 
Vg.:   In verwachting van wat komt 
Allen:   ontvankelijk voor de dingen die komen 
Vg.:   Laat ons goed noemen al wat kwam. 
Allen:   Goed noemen wij wat ons toeviel. 
Vg.:   Goede God, Bron van ons bestaan. 
  Uw woord was het begin, stelde de hemel………... 
  ….mogen wij steeds herinneren steeds zoeken, en steeds 
  ervaren, wanneer wij in uw geest leven.. 
  Amen 
 
Samen bidden wij: Onze Vader 
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Wij delen de vrede van Christus 
 
Wij delen brood en wijn 
terwijl we zingen: LB 867 (Looft overal, loof al wat adem heeft), LB 388 
  Voor ieder van ons) LB 421 (Vrede voor jou) 
 
Slotgebed 
 
Wegzending en zegen 
Slotlied:  LB 527: 1, 2 en 5 (uit uw hemel zonder grenzen) 
 
Zegen 
Allen:   Amen LB 431b 
 
 
 
 
 
Het was fijn dat u/ jij er was! 
Er is koffie en thee, u bent uitgenodigd! 
 


