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Protestantse Gemeente  
Lochem 

Orde van dienst voor 17 januari 2021 2e zondag 
na Epifanie opgenomen in de Witte kerk. 
Afscheid Klaas Klein Geltink als koster van de PGL. 
 
Vg. ds. Corien Veenhuizen 
Orgel: Els Dijkerman 
Lector: Janneke Koornstra 
Namens de kerkenraad: Pieter Bas ter Maat 
 
Voorbereiding 
Welkom: Ouderling van dienst 
Intochtslied: Lb 96a :1,2 (Zing een nieuw lied, alle landen)    

  
 

vers 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.         Refr. 
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Bemoediging en drempelgebed 
Ouderl:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
ouderl.  Die niet loslaat wat zijn hand begon 
allen:  wij staan in het huis van de Heer, moge hij u 

zegenen, amen 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lb 96a: 3 (Roep tot de volkeren) 

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. 
Refr. 

 
Groet 
Vg.:  de Heer zal u bewaren 
Allen:  De Heer zal bij u zijn 
 
Kyriegebed met acclamatie: LB 368c Doe lichten over ons..    

 
 
Glorialied: Lb 867:1,2 (Loof overal, loof al wat adem heeft) 
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vers 2 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
looft God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is ‘t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 

 
Het woord 
Gebed 
kids/ opmaat 
 
1e lezing: Ps.134 
Een pelgrimslied 
Zegen de Heer, u allen 
die de dienst van de Heer verricht 
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en in het huis van de Heer staat, nacht aan nacht. 
Hef uw handen op naar het heiligdom 
en zegen de Heer. 
Moge uit Sion de Heer u zegenen, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
zingen:  Lb 157a:1,2,3,4 (Mijn ziel maakt groot de Heer) 
 

  
2. Van nu aan , om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
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3. Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 
4. Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 

 
2e lezing: Johannes 2:1-12 
1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De 
moeder van Jezus was er, en 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.’ 6 Nu 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 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!’ 11 Dit 
heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; 
hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 
Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en 
zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen. 
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zingen: Lb793:1,3 (Bron van liefde, licht en leven) 

 
 

3. 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maat van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zo dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen - 
liefde heeft de eeuwigheid. 
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Overweging 
Muziek 
 
Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 
Collecte: 
1. diaconie Voedselbank      2. kerk 
 
Via de GIVT app kunt u doneren, of  u kunt overmaken op 
rekeningnummer: 
NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem 
onder vermelding van:  
17-1-2021, collecte 1 € ….. collecte 2 € ……  
(Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken) 
Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de 
brievenbus van de Witte Kerk deponeren. 
 
Wegzending en zegen 
Slotlied: (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. 

(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn) 
 

Zegen 
allen: Amen lb.431b 
 
Orgelspel van Els.     
 
Blijft u nog even kijken om het afscheid van Klaas te zien. 
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