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Oecumenische viering van de Bethelkerkgemeente en de 

Willibrordgemeenschap op 16 januari 2022 in de Bethelkerk 

 

Voorgangers: 

Ds. Guus Fröberg; 

Pastor Henri Egging. 

 

Met zang door: 

het Willibrordkoor 
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(Vooraan in de kerk staan 6 karaffen water en 1 karaf wijn) 

 

 

♫ Openingslied: Vol van verwachting (GvL 643; Eva’s lied 10)) 

 

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

Samen gekomen om te gaan vieren 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

ons helpt om ons leven gestalte te geven. 

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
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Begroeting en inleiding (pastor Henri Egging) 

In de naam van de Vader en + de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

Allen: En met uw geest. 

Welk vertrouwen stellen bruid en bruidegom in elkaar 

als zij blijvend voor elkaar willen kiezen? 

Vandaag horen wij dat de verhouding tussen God en de mensen 
vergeleken wordt met een bruiloft, een blijvend verbond. 

Bij een bruiloft hoort vreugde, en die wordt gesymboliseerd 

in de beste wijn, die in Kana als laatste geschonken wordt. 
Gods liefde voor ons is blijvend; Hij blijft ons altijd trouw. 

Wij mogen delen in de overvloed van zijn Rijk./ 
Kunnen en durven wij het aan 

om blijvend ‘ja’ te zeggen tegen die liefde? 

 

♫ Kyrie-litanie (GvL 212) 

Laten wij roepen tot God onze Heer 

dat Hij van kracht is en ons doet zingen, 

Hij is de God die ons zal redden: 

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

 
Laten wij roepen in zijn poorten: 

dat Hij zijn huis van genade opent; 

Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 

 

Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 
dat over ons zijn heil mag komen 

op deze dag die Hij heeft gemaakt. 

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. 
 

Pastor: Moge God, die barmhartig is, zich over ons ontfermen, 

onze fouten en tekortkomingen vergeven 

en ons leiden naar de overvloed van zijn Rijk. Amen.  
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♫ Glorialied: Zingt van de Vader (GvL 381; Liedboek 304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingt van de Zoon, het licht voor onze ogen. 

Bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar hem het woord van alzo hoge: houdt Hem in ere! 

 

Zingt van de Geest, adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: houdt Hem in ere! 

 

Gebed (ds. Guus Fröberg) 

Heer, onze God, 

Waar mensen hebben volhard 

en op U bleven vertrouwen, 
hebt Gij hun ruimte geschapen, 

nieuwe vergezichten. 

En waar zij ten einde raad waren 
schonk Gij hun  

de klare wijn 

van geloof in hen. 

Zo heeft Jezus 

U onder mensen uitgedeeld 

gaf Hij ons zicht op U: 
als bron van vreugde 

die niet opdroogt! 
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Als een ware Bruidegom 

heeft Hij ons gevraagd 
in te gaan 

in het huis van zijn Vader 

en te delen in de overvloed. 

Wij bidden 

dat wij ons dan ook  

welkom weten bij U. 

Amen 

 

Eerste lezing: uit de profeet Jesaja (62, 1-5) (door lector) 

Uit de Profeet Jesaja. 

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt, 

en de fakkel van haar redding brandt. 
Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 

alle koningen je majesteit. 

Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de Heer zelf heeft bepaald. 

Je zult een schitterende kroon zijn 

in de hand van de Heer, 
een koninklijke tulband 

in de hand van je God. 

Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 

maar je zult heten: Mijn verlangen 

en je land Mijn bruid. 
Want je Heer verlangt naar jou 

en je land wordt ten huwelijk genomen. 

Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 

en zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid 

zo zal je God zich over jou verheugen. 

Zo spreekt de Heer. 

Allen: Wij danken God.  
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♫ Antwoordpsalm: Zingt en speelt voor de Heer (GvL psalm 96-I) 

Refrein: 

Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 

Zegt voor alles dank aan God. 

Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 
Zegt voor alles dank aan God. 

 

Zingt nu de Heer een nieuw lied, 
een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom; 

zingt de Heer, zegent zijn naam, 

dag op dag verkondigt zijn heil. 

Refrein 

 
Eert de Heer om zijn heerlijke naam: 

draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan, 

komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. 

Buigt, plechtig getooid, voor de Heer. 

Refrein 

 

Evangelie: volgens Johannes (2, 1-12) 

Uit het evangelie volgens Johannes. 

Op de derde dag was er een bruiloft te 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.’ 
‘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: 
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“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 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 wonderteken; 

Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 

Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, 
met zijn moeder, zijn broeders en zijn leerlingen, 

en daar bleven ze een paar dagen. 

Zo spreekt de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

♫ Evangelie-lied: Wij willen de bruiloftsgasten zijn (Liedboek 525) 

 



- 9 - 
 

 

Maria sprak in bekommerdheid: 
‘er is niet genoeg te drinken.’ 

Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’ 

Zij wist in haar hart: Hij is bereid, 
en zal het ons zeker schenken. 

 

En toen de maaltijd ten einde liep, 
zag Hij naar de lege vaten, 

en deed ze vullen door die Hij riep, 

en scheppen wat Hij te drinken schiep. 
Zij proefden: wijn was het water. 

 
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. 

 

 

Overdenking (ds. Guus Fröberg) 

 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea (in de traditie van de Oosterse Kerken) 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

Allen: Schepper van hemel en aarde, 

 van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 

en in één Heer, Jezus Christus, 

de eniggeboren Zoon van God, 
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Allen: geboren uit de Vader voor alle tijden, 

 God uit God, 

 Licht uit Licht, 

 waarachtig God uit waarachtig God, 

 geboren, niet geschapen, 

 één van wezen met de Vader, 

 en door wie alles is geworden; 

die om ons mensen en om ons behoud 

is neergedaald uit de hemel 

Allen: en is vlees geworden, 

 door de heilige Geest uit de maagd Maria 

 en is mens geworden, 

die ook voor ons is gekruisigd 
onder Pontius Pilatus, 

geleden heeft en begraven is, 

Allen: en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 

 is opgevaren naar de hemel 

 en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen de levenden en de doden, 

en aan zijn rijk zal geen einde komen; 

Allen: en in de heilige Geest, 

 die Heer is en levend maakt, 

 die uitgaat van de Vader, 

die samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt, 

die gesproken heeft door de profeten. 

Allen: En één heilige, katholieke en apostolische kerk. 

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 

Allen: En wij verwachten de opstanding van de doden 

en het leven in de wereld die komt. 

Amen. 
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♫ Lied: Zingt voor de Heer een nieuw gezang (GvL 564; Liedboek 655) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 

Een lied van uw verwondering 

dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 
De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 

 

Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 
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Dankgebed en voorbede (pastor Henri Egging) 

Almachtige en barmhartige God, 
U heeft zichzelf in een verbond aan ons geschonken. 

Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, 

zo verheugt Gij U in ons. 
Wij danken U voor uw verbond van liefde en trouw, 

dat vreugde brengt in overvloed. 

En wij vragen U: 
laat uw gave in ons vrucht dragen; 

dat wij het dienstwerk volbrengen waartoe Gij ons roept, 

zodat alle mensen van goede wil uw heil kunnen ervaren. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

 

Daarom bidden wij tot U, liefdevolle God… 

 
Voor onszelf, mensen die hunkeren naar liefde, 

maar soms veeleisend voor onszelf en voor anderen: 

dat wij elkaar aanvaarden, zoals God ons heeft aanvaard. 

Laat ons bidden... 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 
Voor onze geloofsgemeenschappen, 

met al haar verschillende gaven en dienstbaarheid: 

dat wij met elkaar verbonden blijven door de liefde van God 
en bruggen bouwen naar alle mensen van goede wil. 

Laat ons bidden... 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor onze wereld, dichtbij en verder weg: 

voor allen die getroffen worden door onrecht en geweld; 
voor allen die ontheemd zijn of eenzaam: 

dat wij voor hen weer een veilig thuis scheppen. 

Laat ons bidden... 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Voor allen die zich in liefde met elkaar verbonden hebben: 

dat hun liefde voor elkaar behoed mag worden; 
dat zij vanuit hun liefdesband een teken zijn 

van de liefde waartoe God ons allen roept. 

Laat ons bidden... 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Voor alle mensen wereldwijd 

die slachtoffer zijn van het coronavirus, 

om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn; 

om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden; 

om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen. 

Laat ons bidden... 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bidden wij een moment in stilte 

voor alles wat er leeft in ons hart… 

Laat ons bidden... 

Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Liefdevolle en trouwe God, 
wij danken U voor het wonder van uw verbond met ons 

en wij vragen U: 

verhoor ons gebed dat wij met heel ons hart tot U richten., 

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Onze Vader (oecumenische versie) 

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. 
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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. 

 

Mededelingen 

 

Zending en zegen (ds. G. Fröberg en pastor H. Egging) 

(pastor Henri Egging:) 

Wij mochten aanwezig zijn op het bruiloftsfeest 
van God met zijn volk. 

Komend vanuit verschillende gemeenschappen, 
neemt Hij ons op in het huwelijksverbond 

van Jezus Christus met zijn éne kerkgemeenschap. 

Zo worden wij onder de zegen van de goede God 
op weg gezonden naar de plaats waar wij leven, 

om vreugde te brengen aan de mensen die ons gegeven zijn. 

 

De Heer zal bij u zijn. 

Allen: De Heer zal u bewaren. 

 

(ds. Guus Fröberg en pastor Henri Egging:) 

Heer, 

laat de viering van het uw verbond met ons 
een bron zijn van blijvende vreugde, 

opdat wij met alle mensen van goede wil 

mogen delen in de overvloed van uw Rijk. 
Door Christus onze Heer. 

Amen. 

Zegene u de almachtige en barmhartige God: 
Vader, + Zoon en heilige Geest. 

Amen. 
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♫ Slotlied: Liefde, eenmaal uitgesproken (Liedboek 791) 

 
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. 
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Er is gelegenheid uw bijdrage te geven in de collecte bij de uitgang. 

1e Diaconie 

2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

 

 

U krijgt een bruilofts-symbool mee naar huis. 


