-4Mededelingen:
- zo 23 jan - 10.30 u - dienst met Johan de Wit en Gerard Zwart, orgel
- zo 30 jan - 10.30 u - OntMoeten op zondag met Jan Oegema
Alles van waarde is weerloos
- zo 6 feb -

De Woudkapel
zondag 16 januari 2022

10.30 u - dienst met Henk Leegte en Jan Siemons, orgel

- zo 13 feb - 10.30 u - bezinningssamenkomst met Yula Althchouler Het verhaal van ons zelf
-oOo-

Gerard David (1460-1525) - De bruiloft te Kana

-oOo-

De Woudkapel is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, bezinning en
verdieping van religieuze- en levensvragen. Bronnen van inspiratie zijn
Bijbelverhalen, oude en nieuwe teksten, kunst en cultuur en de ontmoeting
tussen mensen. Naast bijeenkomsten op zondag zijn er activiteiten die gemeen
hebben dat ze hart en hoofd raken, zoals lezingen, gespreksgroepen,
evenementen, film en meditatie. Zie www.woudkapel.nl

voorganger: Janneke Stegeman
organist: Jan Siemons
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- de 2 zondag na Epiphanie
- muziek: over Breek, aarde, uit in jubelzangen Gods glorierijke naam ter eer
- welkom en mededelingen
- Johann Pachelbel (1653-1706) - Canon in D - CD - London Symphony
- inleiding op de dienst
- lied: BB 50 - Uit uw hemel zonder grenzen
Uit uw hemel zonder grenzen / komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht / even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen, / als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind / die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt Gij verschenen, / als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor, / in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven, / als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn, / ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt Gij gegeven, / als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest, / als een nieuw begin van leven.
t: Huub Oosterhuis - m: Floris van der Putt

- lezing: Johannes 2 : 1 - 11 - De bruiloft te Kana
- muziek: Johann Christoph Bach (1642-1703) - Fughette
Wie schön leuchted der Morgenstern
- overweging
- stilte
- muziek: vrije improvisatie uitmondend in:
- lied: NLB 525 - Wij willen de bruiloftsgasten zijn
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.
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 ons het zeker schenken.

En toen de maaltijd ten einde liep, / zag Hij naar 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 met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
t: Muus Jacobse - m: Willem Vogel

- gebeden
- lied: BB 9 - De wijze woorden en het groot vertoon
De wijze woorden en het groot vertoon, / de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon, / de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven, / zal Gods woord niet overleven;
hij wiens kracht in onze zwakheid woont,
beschaamt de ogen van de sterken.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: / dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen de onvruchtbare zal vruchtbaar, / wie geen vader was zal vader,
mensen zullen and're mensen zijn; / de wereld wordt een stad van vrede.
Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt, maar niet zal doven;
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen zonder zorgen, / die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt - / hij zal zijn ogen niet geloven.
t: Huub Oosterhuis - m: Jan Siemons

- zegen - staande
- muziek: Dieterich Buxtehude (1637-1707) - orgelkoraal
Wie schön leuchted der Morgenstern
-oOo-

