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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 75:1 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o Heer', 
Want Uw Naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wondren Uwer hand. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 25:3 EN 6 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
Milde handen, vriendlijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid, 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in gena, 
Om Uw goedheid eer te geven. 
 
Wie heeft lust den Heer' te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wandlen moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aardrijk erven. 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 2:1 – 12 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 145:3 EN 4 
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheen. 
De Heer' is goed en vriendlijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 
Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer; 
Uw gunstvolk zal verblijd U zeegnen, Heer', 
En roemen van Uw koninkrijk, Uw macht, 
Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht; 
Om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken, 
Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken, 
En d' eer Uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, 
Voor aller oor den hoogsten roem te geven. 

VERKONDIGING  JOHANNES 2:11 
“Dit heeft Jezus gedaan als begin van de 
tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn 
heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen 
geloofden in Hem.”  

ZINGEN PSALM 111:2 EN 3 
Des Heeren werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijvrig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig. 
 
Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wondren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En Zijnen groten Naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 43:4 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 

ZEGEN  
 


