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Zondag, 16 januari 2022 

 

Zusters en broeders, 

Een mens alleen is maar alleen. Het zit in ons wezen om met elkaar op te trekken, ons aan 

elkaar te verbinden. Jawel, met alle risico’s van dien, met de vreugden én het verdriet.  

Eén van wonderschone dingen van kerk is het fysieke samenkomen. God brengt ons bijeen. En 

we kennen allemaal onze ervaringen van bij elkaar zijn, evenals van verwijdering en isolatie.  

We gaan onze verbanden aan en we gaan weer uiteen. Soms zijn relaties vluchtig en soms zijn ze 

duurzaam. We willen ons laten inspireren door Gods Woord en laten voeden door Gods heilige gaven. 

De livestream van de Woord en Communieviering uit de Maria Magdalenakerk begint 

op zondag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 

God, laat uw licht schijnen waar verdeeldheid heerst,  

laat stralen uw barmhartigheid  

opdat wij genezen van onenigheid en toegroeien tot uw Verbond. 

Wij loven en prijzen U omdat Gij ons in het licht wilt stellen  

en bouwstenen maakt van uw Huis hier op aarde. 

Zo bidden wij door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen 
 

De lezing is uit de profeet Jesaja 

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de 

zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren 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 van 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 zich verheugt in zijn bruid zal uw God zich ver-

heugen in u. 

Zing het uit 

Een nieuw lied voor God,  

omdat ik de vreugde voel  

thuis te zijn in Zijn wereld,  

te midden van zoveel mensen,  

verschillend, kinderen van God; 

omdat ik de vreugde voel 

nu de schellen van mijn ogen vallen. 
 

Want, uit welk land, volk of ras jij ook bent, 

katholiek, protestant of evangelisch, 

van een ander geloof, twijfelend of ongelovig, 

van welk geslacht of welke geaardheid ook; 

ik mag in jou, hoe dan ook, dat kind van God weten. 

In vreugde wil ik het uitzingen 

opdat iedereen die universele boodschap hoort. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 96 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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De tweede lezing uit de eerste brief aan de christenen van Korinte 

Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, 

maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God 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 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. 

 

Lezing uit het evangelie volgens Johannes 

In die tijd was er een bruiloft te 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: “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 Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, 

de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 

Zending 

Het alledaagse kan een feest worden als de liefde de kans krijgt. Het alledaagse water kan een 

wijn worden die het hart verheugt. Dit geldt in onze relaties, in elke ontmoeting en het is zelfs 

mogelijk in ons dorp. Daartoe worden wij gezonden, onder de zegen van de goede God. 

Luisteren we met ons hart naar dit Woord van God. 

Het sluit aan bij onze diepste verlangens naar Verbond en liefde. 

Niemand is zonder kleerscheuren op het terrein van relaties. 

we verlangen naar verbondenheid en liefde 

en voelen ook onze kwetsbaarheid. 

Overweging 

We kunnen ons over het evangelie verwonderen. Johannes spreekt niet over een 

wonder, maar over een teken. De benaming wonder wijst ons op het bijzondere, 

bovennatuurlijke. De benaming teken maakt van de gebeurtenissen in Kana een 

richtingwijzer naar God en zijn betrokkenheid op ons.  

Johannes schrijft over een bruiloft van twee mensen, maar verwijst naar de brui-

loft van God met zijn mensen. God is de bruidegom en wij zijn met elkaar de bruid. 

De bruidegom is begaan met ons geluk. De overvloed van wijn die Jezus bij het 

bruiloftsfeest in het dorpje Kana creëert, lijkt een beeld van de overvloed die God 

bij zijn bruiloft met de mensen voor ogen heeft. 

Met de zes vaten (geen zeven) lijkt er nog geen sprake van de voltooiing, maar 

deze openbaring is toch goed voor overvloed. We kunnen daarbij denken aan een 

overvloed van liefde, genade, recht, broeder- en zusterschap. Die overvloed is 

een werkelijke rijkdom, een reden tot feest. 

 


