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 Welkom door een lid van de kerkenraad 
 Stil gebed 
 Intochtslied: Psalm 67 
 Stil gebed 
 Bemoediging en groet 
 Gebed van verootmoediging 
 Zingen: NL 517: 1, 2, 5 
 Gesprek met de kinderen 
 Gebed om verlichting met de Heilige 

Geest 
 Schriftlezingen: Johannes 4: 43-54 
 Zingen: NL 527 
 Verkondiging 
 Zingen: NL 340b 
 Pastorale mededelingen  
 Dankgebed en voorbeden 
 Collecten 
 Viering Heilig Avondmaal 

* Zingen: Kinderavondmaalslied 
* Inleiding 
* Zingen tijdens gebed: NL 405: 1 
* Vredegroet 
* Delen van brood en wijn 
* Dankgebed 

 Slotlied: NL 978 
 Zegen  
 

 
 
 
Psalm 67 
1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een 
psalm. Een lied. 
2God zij ons genadig en zegene ons, 
Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; sela 
3opdat men op aarde uw weg kenne, 
onder alle volken uw heil. 
4Dat de volken U loven, o God; 
dat de volken altegader U loven. 
5Dat de natiën zich verheugen en jubelen, 
omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt, 
en de natiën op de aarde leidt. sela 
6Dat de volken U loven, o God, 
dat de volken altegader U loven. 
7De aarde gaf haar gewas, 
God, onze God, zegent ons; 
8God zegent ons, 
opdat alle einden der aarde Hem vrezen. 
 
Johannes 4 
43Na die twee dagen trok Jezus verder naar 
Galilea, 44want hij had zelf gezegd dat een 
profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 
45Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de 
mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien 
wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, 
want daar waren ze zelf bij geweest. 46Hij ging 
in Galilea weer naar Kana, waar hij van water 
wijn had gemaakt. 
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens 
zoon ziek was. 47Omdat hij gehoord had dat 
Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, 
was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg 
hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die 
op sterven lag, te genezen. 48Jezus zei tegen 
hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen 
zien, geloven jullie niet!’ 49Maar de hoveling 
drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn 
kind sterft.’ 50‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, 
‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus 
tegen hem zei en ging weg. 51En terwijl hij 
nog onderweg was, kwamen zijn dienaren 
hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in 
leven was. 52Hij vroeg hun sinds wanneer het 
beter met hem was gegaan. Ze zeiden: 
‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts 
verdwenen.’ 53De vader besefte dat dat het 
moment was dat Jezus tegen hem gezegd 
had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij 
en al zijn huisgenoten. 54Dit deed Jezus toen 
hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; 
het was zijn tweede wonderteken. 
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