
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

                      
 

 



Welkom 

 

Plaatsbepaling: Muziek: Enya ‘Watermark’ 

 

Aansteken van de kaars 

 

Kompas: Galaten 5: 22 – 26 

 

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 

vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die 

daar iets tegen heeft. 24 Wie  

Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 

hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.  

25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 

richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar 

niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen 

kwaad hart toedragen. 

 

Gebed 

 

We lezen uit de Bijbel:  

 

Johannes 2: 1 – 11 

Wij mogen met Jezus gezeten zijn te Kana tussen de 

gasten. 

Een ander schenkt eerst de goede wijn en drinkt de 

mindere op het eind. 

Hier komt het beste het laatste. 

 

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood met Jezus en Maria. 

Hij draagt ons over de watervloed en laaft ons hart met 

zijn hartebloed 

Te Kana in Galilea.  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Muziek: ‘Dance of the souls’, Giora Feidman 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 



En dat is een bijzonder,  

wonder boven wonder. 

Jezus maakt de bruiloft op en top! 

Top, top top! (2X) 

 

Overweging 

 

Muziek: Wij willen de bruiloftsgasten zijn 

(Liedboek van de kerken 74 ) 

 

Wij willen de bruiloftsgasten zijn van Kana in Galilea. 

Wij drinken daar van de bruiloftswijn. 

Wij willen van harte vrolijk zijn met Jezus en Maria. 

 

Maria sprak in bekommerdheid: er is niet genoeg te 

drinken. 

Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd. Zij wist in haar hart: 

Hij is bereid en zal het zeker schenken. 

 

En toen de maaltijd ten einde liep, zag Hij naar de lege 

vaten, 

En liet ze vullen door die Hij riep, en scheppen wat Hij te 

drinken schiep. 

Zij proefden: wijn was het water. 

Bruiloft in Kana  

 

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

moeder van Jezus was er, 2 en ook  

Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 

3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder  

van Jezus tegen hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' 4 'Wat 

wilt u van me?' zei Jezus. 'Mijn tijd is nog niet gekomen.' 5 

Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar 

wat hij jullie zegt, wat het ook is.'  

6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes 

stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie 

metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten 

met water.' Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: 'Schep 

er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.' 

Dat deden ze. 9 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 wisten het wel- riep hij de bruide 

gom 10 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!' II Dit 

heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste 



wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn 

leerlingen geloofden in hem. 

 

Muziek: Bruiloftslied (Jan de Visser) 

 

Er is een bruiloft aan de gang. 

het huis is vol muziek en zang. 

Zo’n feest duurt hier wel dagenlang: 

Lang leve in de gloria! 

 

De gasten blij, ze roepen luid: 

Hoera, voor bruidegom en bruid. 

Het klinkt bij tamboerijn en fluit: 

Lang leve in de gloria. 

 

Het hele dorp is op de been. 

De bruiloft is voor iedereen. 

De wijn smaakt goed bij menigeen. 

Lang leve in de gloria! 

 

Maar midden op het feest, o,  

wat een strop. 

Het vat is leeg, de wijn is op. 

Er zit alleen nog water in de put. 

En water is maar water. 

Water is maar water. 

Water op een bruiloft dat is flut! 

Flut flut flut! 

 

De lege vaten op een rij. 

Haal daar ‘ns water in voor mij, 

zegt Jezus, en Hij staat er bij. 

Lang leve in de gloria! 

 

Het feest gaat weliswaar z’n gang. 

De knechten denken voor hoelang? 

Heeft Jezus soms een waterplan? 

Lang leve in de gloria! 

 

Maar wat is dat? De vaten zijn,  

in plaats van water, vol met wijn! 

Het feest gaat door voor groot en klein,  

Lang leve in de gloria! 

 

En daarom houdt het feest, nog 

lang niet op. 

Wat Jezus doet, is op en top! 

Hij maakt van water allerbeste wijn. 


