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Openingslied 

 
 

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 
Woord van welkom en inleiding 
 
Ontsteken van kaarsen om te gedenken 
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Kyrie  

 
 
Lofzang 

 
 

Laten wij zingen van lof en van zegen, 
laten wij danken en U gloriëren. 
 
Eén en ondeelbaar hebt Gij in Uw geestkracht 
liefde verwekt in Uw Zoon die Gij hoog acht. 
 
Gij, Jezus Christus, die draagt wat wij dragen, 
Hoogste en Heiligste: hoor onze vragen. 
 
Wees in ons midden en breng ons weer samen, 
Geest van Uw Vader in eeuwigheid. Amen. 

 

Openingsgebed  
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Bij het openen van de Schrift 
 
Eerste lezing: Genesis 18, 1-15 
De Eeuwige  verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van 
Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn 
tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen 
staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog 
diep en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te 
gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt 
wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik 
zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt 
komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw 
dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw 
uitnodiging graag aan.’  

Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie 
schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar 
de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan 
een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en 
melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. 
Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.  

 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ 
antwoordde hij. Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar 
bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in 
de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren 
Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een 
vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in 
zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik 
ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de 
Eeuwige  aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze 
zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan 
brengen? Is ook maar iets voor de Eeuwige  onmogelijk? Op de 
vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan 
heeft Sara een zoon.’ Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet 
gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ 
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Tussenzang 

 

Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 
Ik heb gezichten, meer dan twee, 
ogen die tasten in den blinde, 
harten aan angst voor angst ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 

Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 
Evangelie: Johannes 2, 1-11 Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder 
van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de 
bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van 
Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ 
zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder 
de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu 
stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 
watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei 
tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de 
rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de 
ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester 
het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die 
vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden 
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wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen 
zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de 
minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit 
heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij 
toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.  

Acclamatie 

 

Overweging 

Huwelijksceremonie 
Trouwbelofte   –   ringen   –   huwelijkszegen   –   huwelijkskaars 

Lied 
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Aandragen van de gaven 

Collecte 

 
 

Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
allesoverwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen, 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven. 
Daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken, 
waarop wij uw gasten zijn. 
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Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch gebed 
VG: Gezegend de onzienlijke, 
 gezegend de verborgene, 
 gezegend de levende. 
 Dag liefde die dorstig maakt, 
 licht dat ziende maakt. 

Allen:    

 

koor: Gezegend mensen die goed zijn, 
 de hand die niet slaat, 
 de mond die niet verraadt, 
 de vriend die zijn vriend niet verloochent. 

VG: Gezegend de barmhartigen 
 en zij die open en lief zijn, 
 met wie het goed omgaan is. 
 Gezegend zij die elkaar bewaren, 
 troosten, voorthelpen, verdragen. 
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koor: Gezegend zij de vrouw voor de man 
 en de man voor de vrouw - 
 en oud voor jong, 
 en sterk voor zwak. 

VG: Gezegend hij die onbevangen spreekt 
 en onbevangen liefheeft al wat leeft. 

allen: Gezegend de onzienlijke, 
 gezegend de verborgene, 
 gezegend de levende. 
 Dag liefde die dorstig maakt, 
 licht dat ziende maakt. 

koor: Gezegend is de nieuwe mens, 
 voorbij de dood, 
 die in ons spreekt,  
 die in ons zucht en kreunt, 
 die in ons leeft: Jezus Messias. 

VG: Die ons dit brood geeft en zegt: 
  "Eet allen hiervan, 
   dit is mijn lichaam voor u. 
   Neemt het tot mijn gedachtenis" 

 Tot op vandaag geeft Hij de beker rond: 
  "Drinkt allen en gedenkt mij. 
   Dit is mijn bloed tot een duurzaam 
   en nieuw Verbond." 

allen: Gezegend de onzienlijke, 
 gezegend de verborgene, 
 gezegend de levende. 
 Dag liefde die dorstig maakt, 
 licht dat ziende maakt. 

koor: Die zich gegeven heeft,  
 zich nemen laat, 
 die wordt gebroken, 
 uitgedeeld van hand tot hand, 
 als brood gegeten. 
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VG: Gezegend wie, door angst gelouterd, 
 aan de dood voorbij, 
 leven in licht, opnieuw geboren. 

allen: Gezegend de onzienlijke, 
 gezegend de verborgene, 
 gezegend de levende. 
 Dag liefde die dorstig maakt, 
 licht dat ziende maakt. 
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
uw naam worden geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Communie 
 
Communiezang 
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Voorbeden Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
 
Slotgebed  
 
Zegenwens 
 
koor: Gij, levende, eerste en laatste, 
 moeder, vader, God onspreekbaar 
 boven onze woorden uit. 
 
VG: Zegen uw mensen die hier nu zijn 
 en al uw mensen waar ook ter wereld, 
 doe lichten over ons uw aangezicht. 
 
Allen: 

 
 
Mededelingen  
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Slotlied  

 
 

 

 

In deze viering is de voorganger Jozef Essing o.p. 
Koor:  leden van het Dominicus-, Thomas- en Aquinokoor 

o.l.v. René van Breukelen 


