
Liturgie dienst Hervormde kerk Ommen om 19.00 uur 

 

Welkom 

 

Youtube Psalm 66A https://youtu.be/xxdizbEaEw0 
 
Stil gebed 
 

Groet en bemoediging 

 

YouTube Lied 908 couplet 1, 2 en 6 https://youtu.be/F2gunTVMaMA 
 

Gebed  
 
Orgel/ Zingen: Lied 908 couplet 1, 2 en 7 
 

Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 

Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

Bijbellezing: Johannes 2, 1-12 (NBV21) 

 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op 
was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt 
u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de 
bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het 
Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie 
metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de 
rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat 
deden ze. 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 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!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde 
zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, 
met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen. 
 

 

 



Zingen/ Orgel: Lied 525 couplet 1, 4 en 5 
 

Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
van Kana in Galilea. 
Wij drinken daar van de bruiloftswijn. 
Wij willen van harte vrolijk zijn 
met Jezus en met Maria. 

 
Wij mogen met Jezus gezeten zijn 
te Kana tussen de gasten. 
Een ander schenkt eerst de goede wijn 
en drinkt de mindere op het eind. 
Hier komt het beste het laatste. 
 

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood 
met Jezus en met Maria. 
Hij draagt ons over de watervloed 
en laaft ons hart met zijn hartebloed 
te Kana in Galilea. 
 

Preek 
 
Zingen/Orgel: Lied 791  

 

Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 
Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken, 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij Uw gasten zijn. 
 

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van Liefde, Liefde zelf. 
 

Gebeden 

 



Geloofsbelijdenis 
 
Orgel/Zingen: Lied 377 couplet 1-5 
Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

 
Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 

 
Nodiging  

 
YouTube, aan uw tafel (Sela) https://youtu.be/fFup6ls6pmI 
 
Vredegroet 
 
Gebed: Onze Vader 
 
Uitdeling 
 
Dankgebed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Orgel/Zingen: Lied 512 couplet 1-5 

 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 

 
Zegen 
 

 

 


