
zondag 14 januari 2018
Kanazondag

dienst in de Oude Kerk om 10.00 uur

voorganger ds. Johan Meijer
organist/ pianist Albert van Eldik

lector Gerjanne Sierink
kindernevendienst Diny Noltes

koster Marianne Schipper

  



VAN BUITEN NAAR BINNEN
orgelspel voor de dienst
welkom en  aansteken van de Paaskaars 

de gemeente gaat staan
intochtslied 612: 1 en 2

2 Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij. 



stil moment, bemoediging en groet
v Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v met vrede gegroet, en gezegend met Licht,
   allen die hier samen zijn in dit huis van God
   die we mogen kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest
a MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!

de gemeente gaat zitten

gebed om ontferming

lied van vertrouwen 23B

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.  

3 Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.  



4 Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar.  

5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.  

ROND HET WOORD

gebed tot de Geest
de kinderen komen naar voren voor een moment met hen

kaarsenlied

de kinderen gaan nu naar de nevendienst



Profetenlezing Jesaja 62: 1-5

lied 176: 1, 2

2 Uw luister gaat als dageraad
voor alle volken blinken.
Gij draagt voortaan een nieuwe naam
die God u toe zal denken.
O kroonjuweel, o donk're gloed,
o kleinood Gods dat flonk'ren moet
met glans die Hij zal schenken. 

Evangelielezing Johannes 2: 1-11



lied 526: 3 en 4

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 Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

preek

pianospel 

ROND DE AMBTEN EN TAKEN



geloofslied 139B 



2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag. 

afscheid van de ambstdragers
Annelies van Os -van der Beek (jeugddiaken), Antje Braaksma-Mellema 
(ouderling-scriba), Gerrit Harmsen en Gert te Hennepe (beiden ouderling-
kerkrentmeester)
en pastoraal medewerkers
Corné Veld- Visser, Dicky Hollak-van Dorsten
en diaconaal medewerker
Hetty van Oosten-Damman
Zij staan bij het noemen van hun naam op voor enkele woorden en een gebed 
voor hen. Daarna gaan zij allen weer zitten. 

de namen van hen die hun taaknog voor een termijn voortzetten 
Rita Kremer-Kwast en Marieke van Dijk-Metz (diaconaal medewerkers)
Dini Menheere- ten Harkel (pastoraal medewerker)
Hun naam wordt genoemd, vergezeld van een goede wens

herbevestiging van ambtsdragers
Dineke Vriesema-Korvemaker en André Straatsma (diaken)
Zij staan op het noemen van hun naam op voor enkele woorden voor hen en zij 
ontvangen een handdruk als gebaar van herbevestiging. Daarna gaan zij  weer
zitten. 



voorstellen kerkrentmeester
Bert Kremer wordt lid van het college van kerkrentmeesters, maar wordt niet 
bevestigd in het ambt van ouderling. Hij is vandaag niet aanwezig, maar zal zijn
gelofte van geheimhouding afleggen in een kerkenraadsvergadering. 

verbintenis van de nieuwe pastoraal medewerkers
Gerrit Slagman, Alie Timmermans- Cremer, Janine Wibbelink- Bokdam
en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers 
Anka Jacobs (ouderling-scriba); Bastiaan Mul (jeugdouderling), 
Sylke Hesselink (ouderling kerkrentmeester), 

Zij staan op, bij het noemen van hun naam. Na de opdracht en de 
beantwoording van de vragen ontvangen zij een zegen, waarbij zij knielen. 
Sylke's ja-woord is tevens haar belijdenis, waardoor zij belijdend lid van onze 
gemeente wordt. 

Hierna gaat heel de gemeente staan
aanvaarding door de gemeente 
v. gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers en pastorale 

medewerkers, dit is een nieuw belijdend lid van onze gemeente.
Wilt u hen in uw midden ontvangen, hen opdragen in uw gebeden 
en hen hooghouden in hun ambt en taak en roeping?

A. JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE

lied Behüte mich Gott (we zingen dit lied viermaal achter elkaar)

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 



afkondiging van overlijdens 
na de stilte, bevestigen wij het gedachtenisblaadje aan de gedachtenisroos, 
terwijl wij zingen:  lied 961, 

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven
Tijdens de collecte komen de kindernevendienst- en oppaskinderen terug in de 
kerk.



VAN BINNEN NAAR BUITEN
slotlied 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

opdracht en zegen, beantwoord met Amen II

Er is gelegenheid om hen die afscheid namen, nieuw bevestigd werden of 
werden voorgesteld een handdruk te geven. Zij staan op het koor in de 
volgorde waarin zij genoemd staan in deze orde van dienst.

In de Potkamp is koffie, thee en limonade, waarbij iedereen van harte welkom 
is!


