
Scholendienst 29 januari 2023 

Hervormde Gemeente Wilnis 

 

Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, 

en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard;  

en Zijn discipelen geloofden in Hem. 

Johannes 2 vers 11 

 

 

Feest! 

Vier je mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:  Ds. M. van de Ruitenbeek 

Orgel:   André Mateman 

Piano:  Christien Meijers   
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Streep de volgende woorden uit de woordzoeker: 

 

bruiloft  bruid   bruidegom 

Galilea  Jezus   Maria 

discipelen  water   wijn 

dienaren  watervaten  

feest  muziek   vrolijk 

 

W M O G E D I U R B 

G A L I L E A B R R 

V U T I M T W N L U 

R B O E S A E IJ S I 

O F R E R R R U N L 

L T E U A V Z I W O 

IJ F I N I E A N A F 

K K E A J D N T T T 

D I S C I P E L E N 

D M U Z I E K A R N 

 

  



 
3 

Afkondigingen 

Zingen: OTH 459 

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 

En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

Wij willen samen delen met kinderen klein en groot 

En net als Jezus geven aan anderen in nood 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

Wij willen samen leven als vrienden verder gaan 

En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

Wij willen samen spelen in huis en op de straat 

Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 

Omdat wij kinderen van de Vader zijn (2x) 

Zingen: OTH 441 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Doe je mee, want ook jij hoort erbij 

Zing en fluit Roep het uit 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je bruin bent, of sproetig of blond 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met je hand of je voet of je mond 

Want een vrolijk geluid maakt je blij 
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Ben je ziek of gezond, kom erbij 

Ook je stem Is van Hem 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Dat Hij jubelt met jou en met mij 

Zing en fluit Roep het uit 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

Zingen: Ok4kids 108 

Refrein: Spring in de lucht 

zo hoog als je kunt 

en dans van plezier 

wat je dansen kunt. 

Vandaag is het feest, 

wees vrolijk en blij, 

want God is zo goed 

voor jou en voor mij. 

Hij is al zoveel jaren 

een trouwe hulp geweest. 

Kom, laten wij Hem prijzen 

en danken op dit feest. 

refrein 

Hij was al zoveel keren 

een redder uit de nood. 

We willen Hem vereren 

en zingen: ‘U bent groot!' 

 



 
5 

refrein 

Hij is al zolang bij ons, 

Hij is het die ons ziet. 

Hij zal steeds voor ons zorgen, 

nee, Hij verlaat ons niet. 

Refrein 

Stil gebed  

Votum en groet 

Aanvangstekst: Nahum 1: 15 

Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die 

vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, 

want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen 

trekken, hij is helemaal uitgeroeid. 

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 2 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht; 

Daar mij spotters durven vragen: 

"Waar is God, dien gij verwacht?" 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 
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Lezing van de wet 

Zingen: Weerklank Psalm 81 vers 1 en 2 

Jubelt voor de Heer, 

juicht in uw gezangen. 

Jakobs God zij eer. 

Hij heeft alle macht, 

Hij is onze kracht, 

Hij moet lof ontvangen. 

Zingt bij harp en luit, 

slaat de tamboerijnen. 

Bij bazuingeluid 

breekt de feestdag aan. 

Laat bij volle maan 

heel het volk verschijnen. 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 

Schriftlezing: Johannes 2 vers 1 - 12 (De bruiloft in Kana) 

1En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de 

moeder van Jezus was daar. 
2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 
3En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus 

tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 
4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is 

nog niet gekomen. 
5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, 

doe het. 
6En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het 

reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie 

metreten. (Een metreet is ruim 39 liter) 
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7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze 

tot aan de rand. 
8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de 

ceremoniemeester; en zij brachten het. 
9Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn 

geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de 

dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de 

ceremoniemeester de bruidegom. 
10En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en 

wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u 

hebt de goede wijn tot nu bewaard. 
11Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, 

en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen 

geloofden in Hem. 
12Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en 

Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen. 

Kindermoment 

Zingen: Weerklank lied 563 

In Kana is het feest vandaag: een bruidegom en bruid! 

Zij lachen samen o zo graag en zien er stralend uit! 

De mensen lopen af en aan, het is er heel erg druk; 

ook Jezus is er heengegaan en wenst ze veel geluk! 

Maar dan, wat is er met de wijn? Er is geen wijn genoeg! 

Moet dit dan al het einde zijn? Het is nog veel te vroeg! 

Waarom zit Jezus daar zo stil? Ach, maak Hem geen verwijt! 

Hij komt alleen als Hij het wil, Hij komt precies op tijd. 

Want even later staat de Heer bij vaten die daar zijn: 

van water maakt de Heiland weer voor elk voldoende wijn! 
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Als alles op is, vroeg of laat, dan zorgt de Heer ervoor 

dat toch de vreugde verder gaat, het feest, het feest gaat door! 

Zingen: Psalm 45 vers 7 

Straks leidt men haar in statie, uit haar woning, 

In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning; 

Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet, 

Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet. 

Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, 

De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen, 

Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof, 

Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof. 

Preek met als thema: Feest! Vier je mee? 

Johannes 2 vers 11 
11Dit heeft Jezus gedaan 

als begin van de 

tekenen, te Kana in 

Galilea, en Hij heeft Zijn 

heerlijkheid 

geopenbaard; en Zijn 

discipelen geloofden in 

Hem. 
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Zingen: Psalm 118 vers 11 en 12 

De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

Dit is de dag, de roem der dagen, 

Dien Isrels God geheiligd heeft; 

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 

Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 

Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 

Och HEER, geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 

Een rijken oogst van voorspoed zag. 
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Dankgebed en voorbede 

Zingen: Psalm 33 vers 1 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 

Rechtvaardigen, verheft den HEER. 

Het past oprechten, God te loven; 

Zingt Zijnen groten naam ter eer. 

Prijst Hem in uw psalmen, 

Met de schoonste galmen; 

Roept Zijn weldaan uit; 

Laat de keel zich paren 

Met den klank der snaren; 

Looft Hem met de luit. 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Collecte   1. Kerkbeheer 

2. Scholenproject (familie Matze) 

U kunt uw gaven geven bij de uitgang of via de Appostel app. 

Overmaken kan ook op IBAN NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van 

CvK Hervormde Gemeente Wilnis (1ste collecte) en op IBAN NL17 

RABO 0373 7101 94 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente 

Wilnis (2de collecte).  

Familie Matze - Light for the children: 

www.lightforthechildrennederland.nl/onze-veldwerkers/familie-matze 

In december 2022 hebben Kees en Linda afscheid genomen van onze 

gemeente om zich in te zetten voor arme kinderen in Namibië. Dit 

doen ze voor de stichting Light for the children. Hun missie is: ‘Een 

oase creëren in de woestijn door het geven van 

vorming, onderwijs en voeding aan verwaarloosde 

kinderen.’ Door van onze overvloed te geven helpen wij 

hen om deze kinderen te helpen.  

http://www.lightforthechildrennederland.nl/onze-veldwerkers/familie-matze
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Legpuzzel 

1. In het verhaal doet Jezus een ……………….. 

2. Wie verandert water in wijn? 

3. In dit feest ging het om de bruid en de …………….. 

4. De knechten moesten ………….  

5. in de ……………………… doen. 

6. Dat werd toen …….. 

7. Hoe heet het feest als iemand trouwt? 

8. Een ander woord voor leerlingen 

9. De moeder van Jezus heet …….. 

10. Hoe heet het dorp waar het feest was? 

11. Hoeveel watervaten stonden er? 
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