
 

 

  

 

PKIN KERK- en SCHOOLDIENST 

22 januari 2023 – 10.00 uur 

m.m.v. De Welnootjes 

voorganger: ds. Johan Prosman  

  

Voorbereiding en intrede 

 

- welkom en mededelingen          

 

 

- aansteken van de Paaskaars         

 

- stilte 

 

- toewijding (votum) en genadegroet 

 

- drempelgebed 

 

- lied   NLB 216: 1 en 3 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingen de vogels, geven hem door.  

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  

beide ontspringen nieuw aan het woord.  

3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,  

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

- introductie van het thema: Bruiloft – FEEST – Jezus zorgt voor vreugde 

 

- groep 1, 2 en 3 zingen: De bruiloft te Kana (Hanna Lam, II, 16) 

1. De gasten wachten binnen, 

wat moeten wij beginnen? 

Er is geen wijn meer in de kan! 

Maria hoort ervan. 

 

2. Maria zegt tot Jezus 

die met haar op het feest is: 

hoe kan er nu een bruiloft zijn, 

een bruiloft zonder wijn? 

3. Maar Jezus zegt: haal water 

en vul daarmee de vaten 

en schep de wijn met vreugde uit; 

wij drinken op de bruid. 

 

4. En alle gasten drinken, 

de gloria’s weerklinken; 

in Kana gaat de bruiloft door, 

daar zorgde Jezus voor. 

 

 
 
- groepswerk groep 1 en groep 2        
           
- Welnootjes zingen: Bruiloft in Kana   

Er is een bruiloft aan de gang. 
Het huis is vol muziek en zang. 
Zo’n feest duurt hier wel dagenlang: 
lang leve in de gloria! 
 
 

De lege vaten op een rij, 
haal daar eens water in voor mij, 
zegt Jezus en Hij staat erbij. 
Lang leve in de gloria! 
 
 



De gasten blij, ze roepen luid:  
hoera voor bruidegom en bruid. 
Het klinkt bij tamboerijn en fluit:  
lang leve in de gloria! 
 
Het hele dorp is op de been. 
De bruiloft is voor iedereen. 
De wijn smaakt goed bij iedereen. 
Lang leve in de gloria! 
 
Maar midden op het feest, 
o, wat een strop! 
Het vat is leeg de wijn is op. 
Er zit alleen nog water in de put. 
En water is maar water, water is maar water, 
water op een bruiloft, dat is flut! 
Flut, flut, flut. 

Het feest gaat weliswaar zijn gang, 
de knechten denken: voor hoe lang? 
Heeft Jezus soms een waterplan? 
Lang leve in de gloria! 
 
Maar wat is dat? De vaten zijn 
in plaats van water vol met wijn! 
Het feest gaar door voor groot en klein 
Lang leve in de gloria! 
 
En daarom houdt het feest       ] 
nog lang niet op.       ] 
Wat Jezus doet is op en top!      ] 
Hij maakt van water allerbeste wijn     ] 2x 
en dat is zo bijzonder, wonder boven wonder. ] 
Jezus maakt de bruiloft op en top.     ] 
Top, top, top!        ] 
Top, top, top!   4x 

 

- groepswerk groep 3          
-   groep 4           
 

Dienst van het Woord 

 
- gebed 
 
- de Bijbel: Johannes 2: 1-12 (Bijbel in gewone taal)      
Jezus is op een bruiloft in Kana 
1 Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was op het 
feest, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. 
3 Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ 4 Jezus zei tegen haar: 
‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.’ 5 Toen zei de 
moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: ‘Doe precies wat hij zegt.’ 
 
Jezus maakt van water wijn 
6 Er stonden daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon ongeveer 100 liter water. Met dat water 
konden mensen zich wassen volgens de regels van de Joodse godsdienst. 7 Jezus zei tegen de 
dienaren: ‘Vul die bakken met water.’ De dienaren vulden de bakken tot de rand. 
8 Toen zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het feest.’ De dienaren deden wat 
Jezus zei. 9 De leider van het feest proefde van het water. Het was wijn geworden! De dienaren die het 
water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider van het feest wist dat niet. Hij 
riep de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft 
hij daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’ 
11 Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht 
zien. En zijn leerlingen geloofden in hem. 
12 Daarna ging Jezus naar de stad Kafarnaüm, samen met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. 
Daar bleven ze een paar dagen. 
 
- Sandy tale: de bruiloft in Kana    https://www.youtube.com/watch?v=Chc_utMP8iE 

 
- lied:   Psalm 133 (De Nieuwe Psalmberijming) https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-133 

1. Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 

2. Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 



 
- groepswerk groep 6 en groep 7         
 
- overdenking bij het verhaal van de bruiloft in Kana 
 
- lied:   Vertel het aan de mensen (Elly en Rikkert) 

Vertel het aan de mensen 

Wie liefde heeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen 

Wie vrede geeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. 

Vertel het aan de mensen. 

Want iedereen moet weten 

Wie liefde heeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten 

Wie vrede geeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. 

Iedereen moet weten. 

 
- groepswerk groep 5           
-   groep 8          
 

Lied: Het Beste Voor Het Laatst (Elly en Rikkert)  https://www.youtube.com/watch?v=sYFgsXEiQ1Y 

1. Er was een bruiloft in Kana. 
De wijn was opgeraakt. 
Maar Jezus heeft van water nieuwe wijn gemaakt, 
de lekkerste die er ooit was geweest. 
Vrolijk riep de leider, de leider van het feest: 
 
Refrein: 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 
U maakte wijn van water 
Wat een festijn wordt dat later  als we bij U zijn. 
U hebt het beste voor het laatst bewaard 

2. Heb jij soms ook van die dagen  
dat iedereen zo zeurt 
Dat alles zo gewoon is, er nooit wat leuks gebeurt. 
Eet met Mij drink met Mij zegt de Heer. 
Ik maak je blij van binnen en dan zing je weer: 
Refrein 
 
3. Er komt een bruiloft met Jezus. 
Daar zien wij al naar uit! 
Dan is Hij zelf de bruidegom, dan zijn wij de bruid. 
Wie dorst heeft mag komen zegt de Geest. 
En er komt geen einde, geen einde aan het feest 
Refrein 
 
 

dankzegging 
- dankgebed             
 
- collecten: 1. Carpententers Son        
  2. PkiN 
 

Heenzending en zegen 

- slotlied   NLB 871: 1, 2, 3 en 4 

1. Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

2. Het lied in alle talen zal 

Zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die Zijn naam omringt. 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

4. Laat loven al wat adem heeft 

de Koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 

 

- zegen 


