
Bergkerk Amersfoort | Zondag 15 januari 2023, 10.30 uur | 
2e Zondag van Epifanie | De Bruiloft te Kana 
 

 

De bruiloft te Kana, anoniem, 1480-1500 
papier, 114 × 83 mm 

 
Eén van 46 houtsnedes uit Ludolphus de Saxonia, ‘Tboeck 
vandan leven ons heeren Jesu Christi’, een anonieme 
Nederlandse vertaling. Deze versie van het werk van 
Ludolphus bevat houtsneden van de Meester van Gouda, de 
Meester van Antwerpen en de Meester van Haarlem, maar 
van deze houtsnede is de vervaardiger niet bekend. Het boek 
van Ludolphus is voor het eerst uitgegeven in 1487 door 
Geeraert Leeu te Antwerpen. 
 
 
 
 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek Praeludium G-dur | BWV 884 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750)   

 
Toenadering (staande) 
v. Onze hulp is in de naam van de Ene  
a. de schepper van hemel en aarde 
k. die mens wordt tot onze redding,   
a. licht dat het duister verjaagt, 
v. U die ons hebt geschapen,    
a. herstel in ons uw beeld. 
 
Intredelied (staande) Liedboek 526 1a 2c 3a 4a 

Kyrie en Gloria (staande) 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen … 
 … hoor ons bidden: 
 
    Liedboek 299g  
 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
 Enige en Betrouwbare, 
 Gij schenkt ons een weldadig teken 
 van uw verbond met ons 
 in Jezus Messias. 
 Laat Hem onze dorst lessen 
 naar werkelijk geluk, 
 laat alle mensen de vrede smaken, 
 waarvan Hij de belofte is, 
 dit uur en alle dagen van ons leven. 
a. Amen. 
 

            allen gaan zitten 
 

Kinderen in het midden 
 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 

 
Profeten  Jesaja 62, 1-5 
 
Antwoordpsalm  Psalm 96   
 

 
 

1. Zingt nu de Heer een nieuw lied, 
zingt de Heer, aarde alom; 
zingt de Heer, zegent zijn naam.  R 

 
2. Dag op dag verkondigt zijn heil. 

Meldt onder de volken zijn glorie, 
alom in de landen zijn wonderen.  R 

 
3. Want groot is de Heer, hoog te loven, 

boven alle goden geducht. 
Al de goden der heidenen – afgoden!  R 

 
4. Hij, de Heer, is de schepper des hemels; 

glans en heerlijkheid zijn waar Hij nadert, 
macht en straling vervult zijn domein.  R 

 
vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps 96c 

 
Brieven   Romeinen 4, 1-12 



Alleluja (staande)            Liedboek 270c 

 

 
 
c. Looft de Heer, gij zijn engelen, 
 looft de Heer, al zijn hemelse scharen! Ps. 148, 2 

a. Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Evangelie (staande)  Johannes 2, 1-11 
besloten met: 

 
v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 
c. Alleluja… 
a. Alleluja… 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 525 1a 2c 3a 4c 5a 
 

allen gaan zitten 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 

 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Voorbede en Stil gebed 
iedere intentie besloten met: 

 
v. … hoor ons bidden: 
 
 
 
a. 
 
 
 
 
 
Terwijl de tafel wordt toebereid zingen we: 
 
Tafellied  ‘God die ons een aan elkaar’ 
 
  allen 

 

 
 
 koor 

2. O Gast, Gij Zoon van God, 
 o wijnstok sterk en fris, 
 waaraan wij rijpen tot 
 elkanders lafenis, - 
 Gij maakt ons bloed tot wijn, 
 wijn tot ons hartebloed, 
 wij moeten dronken zijn 
 van elkaars overvloed. 
 
 allen 

3. O Geest van God, bewaar 
 ons altijd bij de Heer, 
 bewaar ons bij elkaar, 
 verbind ons meer en meer, 
 opdat wij vrolijk zijn, 
 gezond van ziel en bloed, 
 en bij uw bruiloftswijn 
 leven in overvloed. 
 

t Ad den Besten, m Bernard Huijbers, Zingend Geloven I&II-110 

 
Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei) 
 

 

 
v. Vreugde 
 geeft Gij ons te drinken, 
 uw goedheid 
 blijkt ons telkens weer. 
  Daarom danken wij U 
 voor het dagelijks brood, 
 voor de wijn die ons verheugt 
 en van toekomst spreekt. 
 En met ieder die van uw liefde leefde 
 en met alle vrolijke harten 
 hier bijeen, 



 stemmen wij in 
 met het blijvende lied 
 van hemel en aarde 
 en zingen U toe: 
 
Sanctus en Benedictus           Liedboek 404g 
 

 

 
 
v. U danken wij om Hem, 
 de vrucht uit de schoot 
 van uw volk Israël, 
 het brood uit de hemel. 
 Jezus, de wijnstok, 
 op wie wij zijn geënt. 
 In Hem zijt Gij te lezen; 
 in Hem herkennen wij 
 uw trouw 
 die van wijken niet wil weten. 
 Hij hield zijn ogen 
 opgeslagen naar U 
 en was zo vaak 
 met ontferming bewogen 
 over de mensen, 
 tot in die nacht van verraad, 
 toen hij brood nam en de zegen uitsprak, 
 het rondgaf aan zijn vrienden  
 en sprak: 
          
 Dit is mijn lichaam. Neemt en eet, doet dit tot mijn  
 gedachtenis. 
 
 En toen hij de beker nam, en de zegen uitsprak, 
 hem rondgaf en sprak: 
         
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
 Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
          
 Dit is het geheim van het geloof: 
 
Acclamatie            Liedboek 407c 

 

 

 
 
v. Laat ons in Hem blijven: 
 ranken, gevoed met leven, 
 opdat wij vruchten dragen 
 die opnieuw  
 God en mensen verheugen. 
  
 Onthoud ons uw Adem niet! 
 Maak ons aanstekelijk 
 en vurig, 
 één lichaam 
 dat de liefde vieren kan, 
 dat weet van Kanaän, 
 uw goede aarde voor mensen. 
 
 Breng al uw mensenkinderen 
 bijeen in dit huis 
 van uw liefde, 
 dit land van uw belofte. 
 
 En hoor ons als wij bidden: 
 
a. Onze Vader, die in de hemel zijt,  
 uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood  
 en vergeef ons onze schulden  
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,  
 en leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van de boze,  
 want van U is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 Amen. 
 
v. De vrede van Christus met u allen! 
a. zijn vrede met u! 
 
We wensen wie naast ons staan vrede, met een buiging van 
het hoofd. 
 
Bij het breken van het brood, wordt gezongen: 
 
Agnus Dei (staande)           Liedboek 408g 

(3x in z’n geheel door allen gezongen) 
 

 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
U ontvangt de hostie in uw hand en kunt die vervolgens 
dopen in de beker met wijn of druivensap. 
 



U kunt ook naar voren komen en een zegen ontvangen. Kom 
dan met uw armen gekruist voor uw borst.  
 
Uiteraard kunt u ook blijven zitten en zich geestelijk 
verbonden weten met elkaar en de levende Heer. 
 
Muziek   Romanze h-moll  
    Johannes Brahms (1833-1897) 

 
Slotgebed 
v. Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
 Gij, die in mensen 
 uw welbehagen hebt, 
 verhoor onze gebeden 
 en schenk ons 
 al wat wij nodig hebben 
 om te kunnen leven: 
 geestkracht en vreugde, 
 hoop en goedheid, die mensen verbinden 
 en de weg doen gaan van Hem 
 die ons licht is: Jezus, onze broeder, 
 vandaag en tot het einde van onze dagen. 
a. Amen. 
 
Slotlied (staande)    Liedboek 517 1, 3, 5 
 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 
Muziek  Fuga G-dur | BWV 884  

 Johann Sebastian Bach 

 
 

In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Jan van Baardwijk 
Cantor/organist:  Cees-Willem van Vliet 
Lector:   Annemieke Peperkamp 
 
Komende week 
 
Woensdag 18 januari 2023 
19.30 Avondgebed (kapel) 
 
Zondag 22 januari 2023 | 3e Zondag van Epifanie 
 
Deze zondag – in de Gebedsweek voor de Eenheid van de 
Christenen – vieren we de liturgie gezamenlijk met de andere 
kerken in Amersfoort-Zuid. We komen samen om 10.00 uur in de 
Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemming van de gaven 
 

 - Plaatselijke stille armoede 
 
 Stil noemen we de armoede die zich afspeelt achter de voordeuren 

van mensen, die er op het eerste gezicht helemaal niet arm uitzien. 
Nogal wat mensen schamen zich ervoor hulp te vragen. Maar 
wijkdiakenen zijn gespitst op het opvangen van signalen. Zo komen 
zij schrijnende situaties op het spoor. Allereerst gaat de diaken dan 
na of mensen bekend zijn met allerlei regelingen van de overheid. Zo 
nodig wordt geholpen bij het aanvragen daarvan. Biedt dit geen of 
onvoldoende perspectief dan beoordeelt de diaconie of een gift of 
renteloze lening verstrekt kan worden. Dat is dan ''stille hulp''. Ook 
het werk van de SchuldHulpMaatjes valt voor een deel onder ''Stille 
armoede''. 

  
 - Kosten erediensten en wijkpastoraat 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 15 januari Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  


