
 

 

  

 
 
 
 
Zondag 16 januari Dreumel  
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij  
Collecte 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor de ondersteuning van de kerkelijke gemeenten. 
Bloemen   
 
 
 
Extra collecte 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod 
helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds 
meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Zoals de e-learning 
Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de training 
Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken. 
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo 
kunnen ze toegerust aan de slag. 
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe trainingen om ambtsdragers te 
ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen! 
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Kerkvoogdij NL04INGB0000950742 o.v.v. ondersteuning 
gemeenten. 
 
 
Orde van dienst 
Thema: Het voorproefje! 
 
Organist speelt: Lied 653: 5 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 
Bemoediging en groet 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 2: 1-11 
Op 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. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: 
‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn 
moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse 
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat 
naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 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 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!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, 
gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 
Organist speelt: Lied 526: 4 

4. Juicht voor de koning van de volken, 
buigt voor zijn opperheerschappij, 
zingt halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, 
legt vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 2: 9a En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 
was, proefde… 
 
Meditatief orgelspel  
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen (3x Amen) 
 
Organist speelt: Lied 791: 5 

5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
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