
Liturgie voor de  online viering van de  
2e zondag na Epifanie 

‘De bruiloft te Kana’ 
Deinum, 17 januari 2021 

 
 
 

-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Psalm 66, orgelspel 
 
-V.       : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou. 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.       : Gezegend zijt Gij, God, koning van de wereld 
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen. 
-Gem.: Zegen ook ons met uw licht! Amen 
 
-Lied 11 uit “Voor onderweg” van Henk Jongerius 
 Op muziek gesproken 

 
 Messias, neem verblijf bij ons, 
 wij wachten op uw Geest 
 die van de aanvang van de tijd 
 de Schepper is geweest. 
 
 Messias, kom en ga ons voor, 
 verrijk ons met uw licht 
 dat in het midden van de tijd 
 ons toont Gods aangezicht. 



 
 Messias, wek in ons de kracht 
 tot menselijk bestaan 
 dat in het hoogste van de tijd 
 de lof zingt van Gods Naam. 
 
 Messias, red ons door uw woord, 
 schenk ons de levensmoed 
 die in het einde van de tijd 
 ons God aanschouwen doet. 
 
-Kyriegebed 
 
-Gloria:  ‘Laudate omnes gentes…” CD ‘Hertslach’ 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Verhaal: De fles in de kelder 
 
-Profetenlezing: Jesaja 62: 1-5 
 
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de Eeuwige zelf heeft bepaald. 
Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Eeuwige, 
een koninklijke tulband in de hand van je God. 
Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos Oord, 
maar je zult heten Mijn Verlangen 
en je land Mijn Bruid, 



Want de Eeuwige verlangt naar je 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 
zo zal je God zich over jou verheugen. 
 
-Lied 103e : Bless the Lord, my soul” , orgel 
 
-Lezing van het Evangelie: Johannes 2: 1-11 
 
Op de derde dag geschiedt er een bruiloft te Kana in Galilea; 
Jezus’ moeder is daarbij, 
Ter bruiloft uitgenodigd is ook Jezus met zijn leerlingen. 
Als er een tekort aan wijn komt zegt Jezus’ moeder tot hem: 
Ze hebben geen wijn! 
Jezus zegt tot haar:  
‘Betekent dat iets tussen mij en u, vrouwe?  
Mijn uur is nog niet gekomen.’ 
Zijn moeder zei tot de bedienden: 
‘wat hij jullie ook zegt, doe het !’ 
Er zijn daar zes stenen watervaten opgesteld geweest, 
naar het reinigingsgebruik van de Judeeers, 
elk met de inhoud van twee of drie metreten. 
Jezus zegt tot hen: ‘Giet die vaten vol met water!’ 
Zij gieten ze vol tot bovenaan. 
Hij zegt tot hen: ‘schept er nu uit en brengt dat naar de 
tafelmeester!’ 
Zij brengen het. 
Zodra de tafelmeester het water proeft dat wijn geworden is 
-en hij heeft niet geweten vanwaar die was, alleen de dienaars 
wisten het, die het water geschept hadden- roept de 
tafelmeester de bruidegom en zegt tot hem: 
‘Ieder mens zet de goede wijn eerst voor en wanneer ze flink 
gedronken hebben de minderel 



Maar jij hebt de goede wijn bewaard tot daarnet!’ 
Dit is het begin dat Jezus maakt met de tekenen te Kana in 
Galilea; zo laat hij zijn glorie verschijnen  en komen zijn 
leerlingen tot geloof in hem. 
 
-‘Alleluja’ , door Wishful Singing ( CD) 
 
-Overdenking 
 
-Orgelspel 
 
-Voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
-Lied 792 op muziek gesproken 

 
-Zegen: 
 
-V.       : In ons hart en in ons huis 
-Gem.: De zegen van God! 
-V.       : In ons komen en in ons gaan 
-Gem.: De vrede van God! 
-V.       : In ons leven, op onze zoektocht 
-Gem.: De liefde van God! 
-V.       : Zegenen en behoede ons zo 
 de Almogende God, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest 
-Gem.: Amen 
 
-Orgelspel 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


