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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
Wij worden stil
Muziek: Psalm 84
Bemoediging en groet
Gebed
Lied: Waar twee of drie
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-twee-of-drie-1/
Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij, ik zal er zijn.
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezing
Schriftlezing: Johannes 4: 43-54
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Na die twee dagen echter ging hij vandaar weg, naar Galilea.
– Zelf getuigde Jezus,
dat een profeet in zijn eigen vaderland
geen waardering krijgt. –
Toen hij dan in Galilea kwam,
ontvingen de Galileërs hem
die alles gezien hadden
wat hij te Jeruzalem tijdens het feest gedaan had
– zelf waren ze ook op het feest gekomen.
Hij kwam dus opnieuw te Kana in Galilea,
waar hij het water tot wijn gemaakt had.
Nu was er ook een koninklijk iemand,
wiens zoon ziek was, in Kafernaum.
Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea aangekomen was,
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vertrok hij, naar hem toe;
en hij vroeg dat hij zou afdalen om zijn zoon te genezen;
hij lag op sterven.
Jezus zei tot hem:
Als jullie geen tekenen en wonderen zagen,
zouden jullie geen vertrouwen hebben.
De koninklijke zei tot hem:
Heer, daal toch af, voordat mijn jongetje sterft!
Jezus zei tegen hem:
Ga op weg, je zoon leeft!
De mens vertrouwde op het woord dat Jezus hem zei,
en hij ging op weg.
Juist terwijl hij afdaalde,
kwamen zijn slaven hem tegemoet,
om te zeggen dat zijn jongen leefde.
Hij informeerde bij hen
naar het uur dat hij beter was geworden.
Zij zeiden hem:
Gisteren, het zevende uur verliet hem de koorts.
De vader onderkende toen,
dat dit het uur was,
waarop Jezus hem gezegd had:
Je zoon leeft!
En hij vertrouwde,
hijzelf en al zijn huisgenoten.
Opnieuw was dit een teken – het tweede – dat Jezus deed,
terwijl hij uit Judea naar Galilea kwam.

Muziek
Verkondiging
Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/de-heer-heeft-mij-gezien-en-onverwacht/
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Slotmuziek
Zegen
Muziek

