
Lied 

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop: 
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

Zaterdag 15u30:  

herinneringsviering 'Kind,  

jij woont nog steeds in mijn hart'.  

van welke leeftijd ook. 

 

 

Vrijdagavond 19u: oecumenische dienst in  

Heilige Familiekerk ter gelegenheid  

van de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen. 

Deze dienst wordt verzorgd door de twee Protestantse 

gemeenschappen van Sint-Niklaas (Kokkelbeek en 

Stationstraat) samen met de Roemeens Orthodoxe 

Gemeenschap en de Katholieke gemeenschappen  

van Sint-Niklaas. Het doel van deze viering is om bij te 

dragen tot toenadering en zo mee te werken aan een 

betere wereld.  

Uw aanwezigheid wordt dan ook warm aanbevolen. 

 
We brengen de kruisjes op het altaar van wie we  

in december hier afscheid namen en steken een kaarsje 

voor hen aan. We laten ook licht branden voor wie wij 

laten leven in onze herinneringen. 

 

Lied  

 

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 
Vandaag staat de bruiloft van Kana centraal  

in de evangelielezing…. 

We bidden ook voor die eenheid onder de  

Christenen en dit doen we:  

in de naam van de Vader en de Zoon  

en de Heilige Geest, Amen. 

 

2de zondag door het jaar C 

20 januari 2019  

Heb 
vertrouwen 



Gebed om nabijheid 

Onze wijn is bijna op.  

Jezus, wij hebben verdriet  

omdat mensen uit onze kring gestorven zijn.  

Doe hen opstaan, laat hen delen in uw licht. 

Laat in ons een blijvende band met hen groeien. 

Onze wijn is bijna op. 

Jezus, wij hebben het moeilijk  

met wat in de wereld gebeurt. 

Mensen zijn slachtoffer van geweld en armoede. 

Wees die mensen nabij en geef hen toekomst. 

Dat wij volstromen … 

 

Onze wijn is bijna op. 

Jezus, we hebben het moeilijk als structuren  

ook in de kerk voorgaan op het echte leven 

van geloofsgemeenschappen. 

Inspireer ons vanuit het evangelie 

om verder te groeien als kerkgemeenschap. 

Dat wij volstromen ...  

 

Gloria 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 

 

Slotgebed: 

Goede God wij danken U  

omdat wij mochten deelnemen aan uw feest. 

Wij danken U dat Gij ons getoond hebt 

hoe het leven een feest kan zijn  

voor alle mensen. 

Daarom bidden wij U: 

blijf met ons meegaan de komende dagen 

zodat wij, met uw zegen, 

ook kunnen meewerken aan een wereld  

van vrede en geluk.  

Dat vragen wij U, 

door Jezus uw Zoon en onze Heer. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

In Kana was er een bruiloftsfeest. 

Er stonden zes stenen kruiken, 

en ieder van die kruiken was boordevol wijn, 

van de allerbeste wijn. 

 

De eerste kruik bevatte wijn vol blijdschap 

om ieder kindje dat geboren werd, 

om ieder doopsel dat men vierde, 

om iedere naam die werd gegeven. 

 

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven. 

Maar druiven persen is soms zwaar. 

Het was de wijn van zorgen en verdriet, 

maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar. 

 

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid. 

Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis 

met hun vreugden, vragen en zorgen. 

Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent. 

 

De vierde kruik bevatte de wijn  

van vergeving en verzoening. 

Van ouders die mild zijn voor hun kinderen, 

hen aanvaarden zoals ze zijn, 

hen altijd weer nieuwe kansen geven. 

 

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden, 

van danken en erkennen 

dat het God is die draagt, 

dat het God is die samenhoudt. 

 

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn, 

de wijn die nog niemand proefde, 

de wijn die bewaard wordt voor al de dagen 

die God nog zal schenken. 



Samen komen wij tot U, God, 

met dit brood en deze beker en wij bidden U: 

gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld 

en aanvaard dit als teken van onze toewijding. 

En gedenk alle mensen, die leefden zoals Hij, 

gedenk alle mensen die gestorven zijn, 

hen die we vandaag bij naam noemen (..). 

Zovele mensen die ons dierbaar waren,  

maar ook hen wiens naam  

nooit meer gehoord wordt. 

  

Zo mogen wij dromen  

van een nieuwe toekomst:  

alle mensen in vreugde bij elkaar, 

één tafel waar iedereen mag aanzitten, 

een stad van vrede, uw Rijk onder ons. 

  

Bidden we dan samen tot de God  

van alle volkeren met het mooie gebed 

dat Hij ons geleerd heeft: 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’ 

die echtheid en eigenheid opoffert  

aan een vals gevoel van eenheid. 

Echte vrede erkent  

het anders-zijn van elke mens, 

en respecteert en waardeert die verschillen. 

Moge die vrede groeien tussen de  

verschillende christelijke gemeenschappen  

en met de mensen die wij ontmoeten. 

  

Wensen wij elkaar die echte vrede toe.  

  
Inleiding op de communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

Heer God, 

laat ons vandaag dankbaar vieren 

dat Gij het water van ons dagelijks leven 

verandert in feestelijke wijn. 

Laat ons niet vergeten  

dat Gij altijd opnieuw op weg wilt gaan met ons, 

kleur en smaak wilt geven aan ons leven. 

Dat vragen wij U voor onszelf 

en voor alle mensen hier aanwezig. Amen 

 

Inleiding op de lezing 
Zoals wel vaker in de Bijbel,  

vergelijkt ook de profeet Jesaja de relatie tussen God 

en zijn volk met de relatie tussen gehuwden. 

En mocht die relatie verwateren, dan mogen we  

geloven dat Jezus dit water kan veranderen in  

stimulerende liefdeswijn. 

Laten we samen luisteren naar die Woorden. 

 

Eerste lezing  Jesaja 62, 1 – 5 

 

Orgel 

 

Evangelie  Johannes 2, 1 – 12 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Wij bidden voor alle christenen:  

dat zij zich niet laten leiden  

door onderlinge verschillen,  

maar met respect en liefde  

zoeken naar wat hen verbindt. 

Dat Jezus’ gebed: ‘Moge allen één zijn, Vader’  

werkelijkheid mag worden. 

Wij bidden voor ons allen  

die samen dat éne lichaam van Christus vormen. 

Dat wij elkaar bemoedigen  

om te blijven geloven in die eenheid  

en alle angsten tegenover het onbekende  

laten wegvallen. 

Heer aanhoor ons… 
  
Wij bidden voor de mensen  

die leven met pijn in hun hart, 

die iemand missen en alleen verder moeten leven. 

Voor wie het leven een harde strijd is. 

Dat zij geloven en vertrouwen  

dat God naast hen gaat en is: 

'Ik zal er zijn voor u' 

 Heer aanhoor ons... 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die naar ons luistert  

en die ons zijn liefde geeft,  

die ons bevrijden zal. 

  

Ik geloof in Jezus Christus, 

die mens was, net als wij, 

die niemand in de kou liet staan, 

die oog had voor kwetsbare mensen 

en die toonde wie God wel is. 

  

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die ons bezielt, die uit is op eenheid 

en die telkens weer nieuw maakt. 

  

Ik geloof in de mensen om mij heen, 

dat zij goed en waardevol zijn, 

dat zij zoeken naar geluk, 

dat zij door God bemind worden. 

 

Ik geloof in eeuwig leven 

dat mensen die gestorven zijn  

niet verloren zijn 

maar opgenomen worden in Gods grote liefde. 

 

Gebed over de gaven  

Goede God, 

er staan nog zoveel kruiken,  

leeg te wachten tot iemand ze vult. 

Vul Gij ze met de wijn van diepmenselijk,  

vreugdevol samenzijn 

en met het brood van uw genade. 

Dan zal er overvloed van leven zijn, 

dan moet het beste nog komen 

voor ieder van ons.  

Gij roept alle volkeren bijeen rond uw tafel. 

Laat de eenheid van dit brood  

en de vreugde van deze beker  

alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. Amen 

 

Dankend bidden bij brood en wijn 
De Heer zal bij u zijn, 

De Heer zal u bewaren. 

Verhef uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Er is zo veel, Heer, in deze wereld, 

dat ons bezorgd maakt: 

er is strijd tussen mensen, 

er is armoede en veel lijden, 

er is onrecht bij klein en groot 

en wijzelf zijn maar gewone mensen, 

beperkt en vaak machteloos. 

 

  

Daarom, God, toon ons uw goedheid, 

zoals die verschenen is in Jezus,  

uw liefste Zoon onder de mensen. 

Hij besteedde al zijn energie  

aan het geluk van anderen. 

Hij deelde met hen het dagelijks brood, 

de kleine vreugden,  

maar ook het stil verdriet. 

Hij richtte hen op door zijn woord 

en door zijn liefdevolle nabijheid. 

Hij heeft zijn hele leven met hen gedeeld 

tot het bittere einde toe. 

  

Maar Gij hebt Hem verheven  

in de heerlijkheid van de verrijzenis. 

Daarom loven en prijzen wij U met deze woorden: 

Heer God,  

wij zijn hier samen op Jezus’ uitnodiging, 

wij vinden elkaar rond deze tafel 

en worden stil bij wat Hij heeft gedaan. 

Zijn afscheidsmaal staat ons nog steeds voor ogen. 

 

Op die laatste avond  

waarop Hij zijn afscheid voorbereidde (…) 

 

 


