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                  Orde van dienst voor Zondag 

                               (online kerkdienst) 

                        16 januari 2022 om 9:30 uur 

                        vanuit de Moriakerk 

                            
Predikant: Ds. Peter van Bruggen 

Organist:  Jack de Munck 

Koortje:  5 personen 

 

 
Orgelspel 
 
 

Welkom en mededelingen 
 
                                       
 
 

Stilgebed 

 

 

Votum en Groet 
 
 
 
 

Lied/Psalm 87: 1, 3 en 4 

                                        Op Sions berg sticht God zijn heilige stede 
 

 

 

Wetslezing  

 

 
 

Lied 942: 3   Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft 
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Kindermoment en Kinderlied:   Laat zo je licht maar schijnen 

 

 

 

Gebed 

 

 

Schriftlezing: Johannes 2: 1  t/m 11 (NBV)   
 

Bruiloft in Kana 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van 

Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 

uitgenodigd. 3 Toen 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.’ 5 Daarop 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. 7 Jezus zei tegen de bedienden: 

‘Vul de  vaten met water.’ Ze vulden ze 

tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu 

wat uit, en breng dat naar de 

ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 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 10 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!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als 

eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen 

geloofden in hem. 
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Preek  
 
 
 

Lied 695   Heer, raak mij aan met uw adem 

 

 

 

Dankgebed en Voorbede  
 
 
 
 

Lied 422   Laat de woorden die we hoorden 
 
 
 
 

Zegen     

 
 
 
Orgelspel 
 
 
Collecte 
 

De 1e collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk en diaconie. U kunt 
als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op: 
 

Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle NL 02 RABO 0314413588 
of College van kerkrentmeesters NL 57 RABO 0314400958 
 

De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Ondersteuning Gemeenten 
                                

U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op: 
 

Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle 
NL 02 RABO 0314413588 
 

Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst. 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 


