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Ede, Kerkelijk Centrum Emmaüs,  
Zondag 28 januari 2007, 17.00 uur 
Schriftlezing, Jesaja 62: 1-5 | Johannes 2: 1-11 uit de Naardense Bijbel 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Intochtslied Gezang 166: 1 en 2 LB’73 

1. Juicht voor de koning van de Joden, 
buigt voor geen dove wereldmacht, 
knielt voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 
 
2 Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 

 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u  
en Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
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Amen 
 

Psalm 77: 1 en 2 (OB) 
1. Mijn geroep, uit angst en vrezen, 
Klimt tot God, het Opperwezen, 
God, die in mijn ongeval, 
D' oren tot mij neigen zal. 
'k Zocht Hem in mijn bange dagen; 
'k Bracht de nachten door met klagen; 
'k Liet niet af, mijn hand en oog, 
Op te heffen naar omhoog. 
 
2. 'k Schatte mij geheel verloren; 
'k Mocht van geen vertroosting horen, 
Als mijn ziel aan God gedacht, 
Loosd' ik niet dan klacht op klacht; 
Peinsd' ik aan mijn vruchtloos kermen, 
Vruchtloos roepen om ontfermen, 
Dacht ik, hoe God anders helpt, 
Mijne ziel werd overstelpt. 

 
Vanuit deze Psalm belijden wij ons geloof:  
 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
In verbondenheid met Gods eerste Liefde 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 77: 7 (OB) 

7. 'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de HEER' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wondren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan. 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
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1e Schriftlezing NBG51, Jesaja 62: 1-5 
1Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil 
opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 2Volken zullen uw heil 
zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de 
mond des Heren zal bepalen; 3gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een 
koninklijke tulband in de hand van uw God. 4Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en 
men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn 
Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land 
wordt ten huwelijk genomen. 5Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen 
u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u 
verblijden. 

 
Evangeliën 
 
2e Schriftlezing Johannes 2: 1-11 

De bruiloft te Kana 
1En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was 
daar; 2en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3En toen er gebrek aan 
wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4En Jezus zeide tot 
haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5Zijn moeder zeide 
tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 6Nu waren daar zes stenen 
watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 
twee of drie metreten. 7Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de 
rand. 8En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij 
brachten het. 9Toen 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: 10Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij 
echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. 
11Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn 
heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. 

 
Tijd van Epifanie: 
Geleidelijk aan gaan we het evangelie zien 
 
Psalm 131 (LB’73) 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 4 van 5 

Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Preek 

Volgend de tekst in de Naardense Bijbel 
1 Op de derde dag geschiedt er  
een bruiloft  
te Kana in Galilea;  
Jezus’ moeder is daarbij geweest.  
2 Maar ter bruiloft geroepen wordt  
ook Jezus  
met zijn leerlingen.  
3 Als er een tekort aan wijn komt  
zegt Jezus’ moeder tot hem:  
ze hebben geen wijn!  
4 Jezus zegt tot haar:  
‘(betekent dat) iets  
tussen mij en u, vrouwe?’ (1 Kon. 17,18)–  
mijn uur is nog niet gekomen!  
5 Zijn moeder zegt tot de bedienden:  
wat hij u ook zegt, doet het!  
6 Er zijn daar  
zes stenen watervaten opgesteld geweest,  
naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs,  
inhoudend twee tot drie metreten.  
7 Jezus zegt tot hen:  
vult de watervaten met water!  
Zij vullen ze tot bovenaan.  
8 Hij zegt tot hen:  
schept er nu wat uit  
en brengt dat naar de tafeloverste!  
Zij brengen het.  
9 Maar zodra de tafeloverste het water proeft  
dat wijn geworden is,  
-en hij heeft niet geweten  
vanwaar die was,  
alleen de dienaars wisten het,  
die het water hadden geschept-  
roept de tafeloverste de bruidegom  
10 en zegt hij tot hem:  
iedere mens zet de goede wijn  
éérst voor,  
en wanneer ze flink gedronken hebben  
de mindere;  
jíj hebt de goede wijn bewaard  
tot daarnet!  
11 Dit is het begin dat Jezus maakt  
met de tekenen,  
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te Kana in Galilea;  
zo openbaart hij zijn glorie en  
gaan zijn leerlingen in hem geloven. 

 
Gezang 166: 3 en 4 LB’73 

3 In Kana was de gloed geweken, 
het vuur bedolven onder as; 
toen zei de vlam in ieders beker 
wie er de ware wijnstok was; 
laat het nu uit de kruiken stromen, 
de vreugde ga van mond tot mond, 
omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
de aarde aan zijn zijde vond! 
 
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! 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Slotlied Psalm 72: 6 en 7  (LB’73) 

6 Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

Zegen 


