
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 23 januari 2022 - Derde zondag na Epifanie 

VOORBEREIDING 

Orgelspel   
tijdens het orgelspel zijn er digitale mededelingen 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

ouderl.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft 
  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Zingen Psalm 66: 1 en 2 

Kyrië gebed om ontferming  

Gloria Lied 868: 1 en 2 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing  Evangelie naar Johannes 2:1-12 (NBV21) 

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 ‘Vrouw, 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 teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in Hem. 
12 Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven 
ze een paar dagen. 



Verkondiging 

Zingen  Lied 793: 1, 2 en 3 

GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen bloemengroet en collecten 
tijdens de mededelingen is er orgelspel 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotzang Lied 422: 1, 2 en 3 

Zegen   

Orgelspel 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 

Chris de Jonge - voorganger 
Peter Baan - ouderling van dienst 
Astrid Krispijn - diaken van dienst 

Muzikale medewerking: 
Maarten Boonstra - orgel 
Cantorij in kleine bezetting o.l.v. Maarten Boonstra:  
Aletta Douwes, Martine Rooze, Frank Rooze, Mark Zwijsen 

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Ronald Bos; beeld - Martin Vreeken; webmaster - Peter Baan 

Collecten voor zondag 23 - zaterdag 29 januari 
    • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen 

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Givt.     Als gebruik van de 
app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  
o.v.v. ‘23 januari 2022, De Verbinding’ 

Een dienst terugkijken of een preek opnieuw beluisteren?  
Dat kan op: www.kerkdienstgemist.nl. Ga naar: PG De Verbinding Leiden


