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Intredezang: Dit is de dag  

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem leven en danken, verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 

Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 

Doven van harte, verhard om Zijn woord niet te horen. 

Hij is zo groot, Hij overmande de dood, 

Wij zijn in Jezus herboren. 
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Nu zendt Uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 

En zo voortaan eren God heilige Naam, 

En Hem in waarheid aanbidden. 
 

Begroeting 

 Vandaag gaat het over de bruiloft van Kana. 

 Weer zo’n verhaal met een dubbele bodem, 

 vol symboliek, en vol verwijzingen, 

 die de lezer van toen veel beter begreep 

 Ik noem er maar één van. 

 Veel profeten hebben de relatie 

 tussen God en het volk vergeleken met een huwelijk. 

 God is de bruidegom, en Israël zijn bruid. 

 Jesaja zegt: ‘Zoals een jongen zijn meisje trouwt, 
 zo wil God getrouwd zijn met ons, 

 zoals een bruidegom blij is om zijn bruid. 

 Maar het smaakt naar meer, 

 ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’, 
 zegt Maria vol vertrouwen tot de dienaren 

 op het feest van de bruiloft te Kana. 
 

Gebed om vergeving 

Pr. Heer, die de rouwmoedigen troost, 

ontferm u over ons. 

A. Heer, ontferm u over ons. 

Pr. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, 

ontferm u over ons. 

A. Christus, ontferm u over ons. 

Pr. Heer, die onze voorspreker zijt 
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aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm u over ons. 

A. Heer, ontferm u over ons. 

Pr. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden 

tot het eeuwig leven. 

A. Amen. 

 

Kyrie uit de Missa In Honorem s Ambrosii van Nieland 
 

Eer aan God: gesproken  

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die 

Hij liefheeft Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij 

verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer 

God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Heer, eniggeboren 

Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die 

wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit 

aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij 

alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Aller-

hoogste: Jezus Christus. Met de heilige Geest in de heerlijkheid van 

God de Vader. Amen. 
 

Collecta-gebed 
 

Eerste lezing uit het boek Jesaja 62:1-5 
Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, 

zo houdt God van zijn volk. 

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, 

ter wille van Jeruzalem mij niet stilhouden. 
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Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, 

haar heil branden als een fakkel. 

De volken zullen uw gerechtigheid aanschouwen, 

alle koningen uw glorie zien 

en men zal u een nieuwe naam geven,  

een naam door de Heer bedacht. 

In de hand v an de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn 

in de hand van uw God een koninklijke diadeem. 

Gij zult niet meer heten: de Verlatene, 

uw land niet meer: ‘Woestenij’, 
maar gij zult heten: ‘Mijn Welbehagen’, uw land: ‘Gehuwde’; 
Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld 

en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. 

Zoals een jongen zijn meisje trouwt, 

zal Hij die u opbouwt, u trouwen; 

en zoals een bruidegom zicht verheugt in zijn bruid 

zal uw God zich verheugen in u. 

 Woord van de Heer – Wij danken God 

 

Tussenzang: Morgenhymne – arr. Maurits van Vossole  
 

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 12:4-11 

Een en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit. 

Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. 

Er zijn vele vormen van dienstverlening, 

maar slechts één Heer. 

Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, 



 

 
 

5 

 

die alles in allen tot stand brengt. 

Maar aan ieder van ons 

wordt de openbaring van de Geest meegedeeld 

tot welzijn van allen. 

Aan de een wordt door de Geest 

een woord van wijsheid gegeven, 

aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, 

aan een derde door dezelfde Geest het geloof, 

aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven 

om ziekten te genezen, om wonderen te doen, 

de gave van de profetie, 

de onderscheiding van geesten, 

velerlei taal of de vertolking ervan. 

Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, 

die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil  
 Woord van de Heer – Wij danken God. 
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Evangelielezing volgens Johannes 2:1-12 

Op de bruiloft te Kana openbaart Jezus zijn heerlijkheid. 

Hij is de ware bruidegom, die de beste wijn schenkt. 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea, 

waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. 

Jezus en zijn leerlingen 

waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. 

Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: 

“Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: 

“Vrouw, is dat soms uw zaak? 

Nog is mijn uur niet gekomen.” 

Zijn moeder sprak tot de bedienden: 

“Doet maar wat Hij u zeggen zal.” 

Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 

zes stenen kruiken, 

elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. 

Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. 
Zij vulden ze tot bovenaan toe.” 

Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit 
en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze. 
De tafelmeester proefde van het water 

dat in wijn veranderd was. 

Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, 

maar de bedienden die het water geschept hadden, 

wisten het wel. Zodra hij geproefd had, 

riep hij de bruidegom en zei hem: 
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“Iedereen zet eerst de goede wijn voor 

en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. 

U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” 

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen 

en openbaarde zijn heerlijkheid. 

En zijn leerlingen geloofden in Hem. 

Daarna daalde Hij af naar Kafárnaüm. 

Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; 

maar zij bleven daar slechts enkele dagen.  

 Woord van de Heer – Wij danken God 

U komt de lof toe 
 

Verkondiging -  Geloofsbelijdenis (gesproken) 

 Ik geloof in God, de almachtige Vader. 

 Schepper van hemel en aarde 

 En in Jezus Christus, 

 zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

 Die ontvangen is van de heilige Geest, 

 geboren uit de maagd Maria, 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

 is gekruisigd, gestorven en begraven, 

 die nedergedaald is ter helle, 

 de derde dag verrezen uit de doden, 

 die opgestegen is ten hemel, 

 zit aan de rechterhand van God, 

 de almachtige Vader, 

 Vandaar zal Hij komen oordelen 

 de levenden en de doden. 
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 Ik geloof in de heilige Geest; 

 de heilige katholieke kerk, 

 de gemeenschap van de heiligen; 

 de vergeving van de zonden; 

 de verrijzenis van het lichaam; 

 en het eeuwig leven. Amen. 
 

Acclamatie voorbeden – 
 Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Offerandezang: All my hope on God is founded - Howells  
1. All my hope on God is founded;  

he doth still my trust renew. 

Me through change and chance he 

guideth, only good and only true. 

God unknown, he alone calls my 

heart to be his own. 

 

 

4. Daily doth th' Almighty giver 

bounteous gifts on us bestow; 

his desire our soul delighteth, 

pleasure leads us where we go. 

Love doth stand at his hand; 

joy doth wait on his command. 

 

5. Still from earth to God eternal 

sacrifice of praise be done, 

high above all praises praising 

for the gift of Christ his Son. 

Christ doth call one and all: 

ye who follow shall not fall. 

 

Al mijn hoop is op God gevestigd  

Hij hernieuwt nog steeds mijn 

vertrouwen. Hij leidt mij door 

veranderingen in het leven, 

Hij is enkel goed en waar. 

God op wie ik blind vertrouw, 

Hij roept mijn hart om met het zijne te 

zijn. 

Dagelijks schenkt de Almachtige gever 

ons overvloedig zijn gaven. 

Ons verlangen in hem verheugt onze 

ziel, blijdschap is leidend op zijn pad. 

Liefde houdt stand, in zijn hand; 

vreugde komt op zijn bevel. 

 

Immer bejubeld de aarde de Heer, Hoog 

boven alles prijzen wij Hem voor de 

gave van zijn Zoon. 

Christus verteld ons allen: als wij de 

Heer volgen staan wij sterk 
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Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch Gebed 

Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed 

uw heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader; Gij zijt een God 

van leven en waarheid. Gij alleen, Gij bestaat van voor alle 

eeuwen en Gij duurt in alle eeuwigheid voort, in het 

ontoegankelijke licht is uw woning. Gij zijt de bron van leven, in 

uw goedheid hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, Gij hebt 

al het geschapene met zegening verzadigd en uw talloze 

schepselen gelukkig gemaakt met de glans van uw licht. 

Daarom staat rond U een schare van engelen die niemand tellen 

kan, uw dienaren, die het gelaat van uw glorie zien en U 

ononderbroken lofzingen, dag en nacht. In hun koor willen ook 

wij onze stem doen horen, met ieder schepsel op aarde zingen 

wij U jubelend onze lofprijzing toe: 
 

Sanctus uit de Missa In Honorem s Ambrosii van Nieland 

Benedictus  uit de Missa In Honorem s Ambrosii van Nieland 

 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 

ons tot leven geroepen; Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 

Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw 

wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw 

helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met 

ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw 

werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 

God onze Vader, wij vragen U: Zend over dit brood en deze wijn 

de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en 

Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het 
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paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 

wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 

uiterste toe. 
 

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan, en naar U 

terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 

ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 

uitgesproken, het brood gebroken, en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden: 'Neemt, en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 

Lichaam, dat voor u gegeven wordt'. 
 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. 

Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 

leerlingen, en zei: 'Neemt deze beker, en drinkt hier allen uit, want 

dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn 

Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving 

van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken'. Verkondigen 

wij het mysterie van het geloof: 
 

 Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

 verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 

Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 

van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 

deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl 

wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend 

nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 

vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
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Geest, en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze Geest bidden 

wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar, en leid haar; 

geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en 

kracht aan paus Franciscus, aan Johannes, onze bisschop, en aan 

allen die Gij als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw 

goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons 

hart, en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn 

heengegaan. 
 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 

Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom met de apostelen, 

martelaren en al uw heiligen, in het bijzonder de bijna heilige 

Titus Brandsma en de H. Urbanus, de heilige Anna, de heilige 

Augustinus, de heilige Geest en onze Goede Herder, beschermers 

van onze geloofsgemeenschappen, samen ook met allen ter we-

reld die op U hun vertrouwen hebben gesteld. vragen wij om uw 

barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid, en brengen wij U 

onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door Hem en met 

Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, 

almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu 

en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader (gesproken) 
 

Agnus Dei uit de Missa In Honorem s Ambrosii van Nieland 
 

Vredeswens - Communie  
 

Communiezang: Ave Verum - Elgar 
 

Slotgebed – Mededelingen 
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Wegzending en zegen 

Pr. De Levende zegene en behoede u. 

 De Levende doe zijn aangezicht over u lichten 

 en zij u genadig. 

 De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

 en geve u vrede. 

A. Zegen ons en behoed ons, 

 Doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en wees ons genadig.  

 Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en geef ons vrede. 

Pr. En zegene ons de Almachtige God, 

 Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

 

Uittredelied: Zingt van de Vader  

Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep, de 

dieren en de dingen: hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere!  

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, bron van geluk voor 

wie Hem wil geloven: luister naar Hem het woord van alzo 

hoge: houd Hem in ere!  

Zing van de Geest, de adem van het leven, duurzame kracht die 

mensen wordt gegeven. Waar wij ook gaan wij hebben niets te 

vrezen: houdt Hem in ere!  


