
 

 

 
 

 
Orde voor de viering 

op vrijdag 20 januari 2023 aanvang 14.30 uur 
in de Borgerhof 

 
         Voorganger: Ds. A. J. (Anneke) Wouda 

Pianist: Joop de Vries 
 

Pianospel 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 526: 1 
 

1. Juich voor de koning van de Joden, 
buig voor geen dove wereldmacht, 
kniel voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 

 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 98: 1 
 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 98: 3 
 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 



 

 

 
Uit de Bijbel: [NBV21] Johannes 2: 1-11 
 
Zingen: Lied 525: 1, 4 
 
1. 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. 

4. 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. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 642: 1, 4, 6 
 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
4. Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 

 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Slotlied 704: 1, 2 
 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
Zegen en gezongen Amen 
 
 
 
 
De volgende viering hier in de Borgerhof is op 17 februari, zelfde tijd en plaats,  



 

 

In de volgende viering vieren we het heilig Avondmaal. 


