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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

In ieder van ons openbaart zich 
de Geest tot welzijn van allen. 
De Geest geeft de een wijsheid, 

een ander kennis, de derde geloof. 
(1 Korintiërs 12:7-8) 

 
THEMA: 

Van water wijn maken 
 
 
 

Komende vieringen Open Kerk: 
 

Zaterdag     29 januari 19.00 uur Viering 
Zaterdag    12 februari 19.00 uur Viering 
Zaterdag    26 februari 19.00 uur Viering 

 
Het precieze aanvangstijdstip wordt nog 

bekendgemaakt, zie ook www.openkerkhelvoirt.nl 
 

Voor wie de vieringen van Open Kerk 
mogelijk wil blijven maken: 
NL 80 INGB 000 6232 091 
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OPEN KERK       HELVOIRT 
 
VOORAF             Orgelspel 
 
 
INTREDELIED 
 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit; 
ons antwoord is dit lied. 
  
Met al de eng'len brengen wij 
aan God de glorie toe, 
dit heilig hemels lofgezang 
dat ieder zingen doet. 

 
WELKOM 
 
Vrede zij met jou. 
Wees welkom bij deze viering 
van gebed, stilte, muziek, 
met oude verhalen en toekomstdromen 
van mensen van nu. 
 
Hier en ook er buiten  
tot ver in andere landen  
zijn mensen die verlangen 
naar vrede, hoop en liefde. 
Dat het ons mag verbinden 
en onze voeten mag richten  
naar een nieuwe wereld. 
 
Paulus houdt ons vandaag voor  
dat er vele talenten zijn, 
dat er allerlei soorten werk zijn  
en gevarieerde dienstverlening. 
 
Maar in alles wat je met volle 
aandacht en toewijding doet 
wordt een diepe Ziel voelbaar, 
hoe die dan ook heten mag. 
 
Wees welkom omwille  
van elkaar in Gods naam.  

 
Wij delen de verwondering                           Lied 
die herders eens beving. 
En met de wijzen knielen wij 
voor ’t nieuwgeboren kind. 
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Aan God de glorie hemelhoog 
want vrede aardewijd 
wordt aan de mensen toegezegd 
van nu aan voor altijd. 

                
STILTE 
 
V. Kom bij jezelf, je hoeft voor het gezicht van de 

Levende geen schijn op te houden, je niet groot 
te houden. Laten we stil worden.  

 
SCHULD EN VERGEVING 
 
V. Vrede maken waar wordt geruzied. 

Liefde brengen waar haat domineert. 
Echt en oprecht zijn waar leugen regeert. 
Twijfelaars en aarzelaars over hun angst heen 
helpen. 
Wanhopigen uitzicht bieden en bemoedigen. 
Bedroefden opzoeken en troosten. 

 
Vergeef ons dat we het licht doofden; 
het recht schonden - 
dat we de liefde niet opbrachten, 
de trouw niet uithielden, 
het goede nalieten. 

 
A.  Vergeven wij elkaar  

en God en Goed ons allen. 
 
BEZINNING          Woord en lied 
 
G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  
Gij adem, ziel in mensen  
ontferm U over ons. 

 
V. Dat er licht mag zijn, 

licht in onze ogen, 
zodat we elkaar gaan zien 
zo goed als nieuw. 

 
G. Gij hart, Gij bron van leven … 
 
V. Dat er licht mag zijn 

in de omgang met elkaar, 
opdat wij te zien zijn 
en ons niet voor elkaar verbergen. 

 
G. Gij hart, Gij bron van leven … 
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V. Dat er licht zij op deze plaats 
waar we elkaar treffen 
om elkaar bij te lichten 
met het geloof in hem 
die het licht van de wereld is. 

 
G. Gij hart, Gij bron van leven … 
 
GEBED 
 
V. Wat zou ik op mijn woorden letten 

als ik me ervan bewust was 
dat Gij spreekt in wat ik zeg. 
 
Wat zou ik het uitzingen 
als ik ervan doordrongen was 
dat Gij zingt in mijn lied. 
 
Wat zou ik te hulp schieten  
als ik goed besefte  
dat Gij werkt met mijn hart en handen. 
 
Wat zou ik er gerust op zijn 
als ik voelde en beleefde 
dat Gij nu en straks met mij zijt. 

  
A. Amen. 
 
LIED 
 
G.  Als een ster in lichte luister, 

als een vurig verschiet, straalt Gij ons tegen. 
Terwijl de nacht nog huivert 
daagt Gij op als ons nieuw lied. 
 
Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, in de woestijn ontloken 
als belofte bloeit Gij daar.  

 
EERSTE LEZING   1 Korintiërs  12: 4-11 
 
Broeders en zusters, er zijn vele gaven maar er is 
slechts één Geest; er zijn vele soorten 
dienstverlening, maar slechts één Heer; 
er is allerlei werk, maar slechts Eén die alles in 
allen tot stand brengt. 

In ieder van ons openbaart zich de Geest tot 
welzijn van allen.  De Geest geeft de een wijsheid, 
een ander kennis, een derde geloof. 
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Weer anderen is het gegeven ziekten te 
genezen, wonderen te doen; als een profeet de tijd 
te begrijpen, goed van kwaad te onderscheiden, 
talen te spreken of te verstaan. 
 
G.   Als een kind tot ons gekomen                        Lied 

zijt Gij ons, God en Goed, 
nader, nabijer dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overvloed. 

 
HET EVANGELIE                         Johannes 2: 1-12 
 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in 
Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus 
en zijn volgelingen 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 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 teken; hij toonde zo zijn grootheid 
en zijn leerlingen geloofden in hem.  

Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn 
moeder, zijn broers en zijn volgelingen, en daar 
bleven ze een paar dagen. 
 
G.   Als een woord dat, eens gegeven,                  Lied 
       nog de morgen ontbiedt,  
       zegt Gij ons aan, de nacht niet meer te vrezen, 

want uw licht dooft zij toch niet. 
 
OVERWEGING 
 
We lazen in het Johannes-evangelie, dat Jezus zijn 
eerste teken stelt,  tijdens een bruiloft in Kana.  Een 
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verhaal dat voor ons niet goed te begrijpen is zonder 
uitleg. Al eerder gaf Peer Verhoeven er deze 
woorden aan: 

De bruiloft van Kana … een mooi verhaal. 
Maar wie er trouwen, weten we niet. Daarover 
wordt met geen woord gerept. Het draait blijkbaar 
niet om het bruidspaar; het feest staat in het 
middelpunt van de belangstelling. Als we de 
hoofdspelers in dit verhaal iets meer van dichtbij 
bekijken, dan kunnen we onszelf wellicht beter in 
dit verhaal herkennen.  

Allereerst Maria, de moeder van Jezus. Zij ziet 
dat er iets aan de hand is: de wijn is op. Hoe kan dat 
nou? Een bruiloft en de wijn is op. Hier is meteen te 
zien dat het niet zomaar over een of ander feestje 
gaat. 

Het gaat om het grote levensfeest, om het leven 
zelf, en Maria ziet met eigen ogen dat ’t niet goed 
gaat; ze leeft mee met wat fout dreigt te gaan. Ze 
heeft oog voor anderen, voor de noden van de tijd . 
Zij weet wat Jezus bezielt en waarvoor hij stáát; 
weet dat hij een totale ommekeer brengt in mens en 
wereld, waarin - om het beeldend te zeggen - water 
wijn wordt en de mensen verder kunnen met het 
leven. Maria roept nú de mensen op hem te laten 
begaan, naar hem te luisteren. Zij is in de 
gemeenschap van Johannes, waarin dit verhaal 
ontstaan is, geworden wat ze tot op de dag van 
vandaag voor veel mensen is gebleven: middelares 
en verpersoonlijking van de mensen die andermans 
nood zien, voelen, meebeleven. Zo mogen mensen 
zijn. 

Dan de dienaars in dit verhaal, die van alles 
willen doen om het feest te laten slagen. In het 
gewone leven zijn zij de harde werkers, die zich het 
vuur uit de sloffen lopen om het leven te laten 
slagen, tot een feest te maken. Je hoeft maar te 
kikken en ze zijn er: dienstbaar zonder zich op de 
voorgrond te willen dringen. Ze delen wijn rond; 
letterlijk en figuurlijk. Zo mogen mensen zijn. 

De ceremoniemeester heeft en speelt een 
hoofdrol. Hij is het die voor de bruiloft 
verantwoordelijk is. Nadat hij zich een ongeluk is 
geschrokken omdat hij een misrekening heeft 
gemaakt, proeft hij de wijn en krijgt weer smaak in 
het leven, zelfs veel meer dan eerst. Hij heeft iets van 
mensen die in hun leven iets verschrikkelijks 
meemaken, daarna weer opkrabbelen en ervaren 
dat ze door verdriet en tegenslag heen ‘gegroeid’ 
zijn en tegen de stroom in opnieuw en zekerder hun 
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weg weten te vinden. Zo mogen mensen zijn. 
Maar ook mensen die niet kunnen, spelen een 

rol in het verhaal van water dat wijn wordt. Mensen 
die niet in staat zijn uit hun stoel te komen, die 
doods voor zich uit zitten te staren, door 
teleurstelling op teleurstelling kopschuw zijn 
geworden en niet in staat van water wijn te maken. 
Zij hebben mensen nodig die helpen, hen boven 
zichzelf uittillen, hen doen opstaan. Zo mogen 
mensen zijn. 

 
Kort orgelspel 

 
Wat voor rol speelt Jezus in dit verhaal? Volgens de 
evangelist is wat hij in Kana doet, zijn eerste teken. 
In totaal vertelt Johannes zeven verhalen over een 
teken van Jezus. Tekens zijn daden met een 
bijzondere betekenis. Voor wie daarvoor openstaat, 
onthullen deze daden dat Gods grootheid zichtbaar 
wordt in wat Jezus doet. Wie dat gelooft krijgt deel 
aan het echte en het volle leven, niet pas na de dood, 
maar al vanaf het moment waarop iemand gaat 
geloven dat Jezus de hemel nu al op aarde 
werkelijkheid laat worden. Niet iedereen staat open 
voor deze diepere betekenis van Jezus’ optreden. Er 
zijn er ook die denken dat zijn bijzondere daden 
bewijzen dat hij ten prooi is aan duivelse machten. 

Het verhaal over de bruiloft in Kana gaat dus 
niet over Jezus als een alleskunner. Het gaat over 
een tijd die vastgelopen is en waarin aan de 
toekomst getwijfeld wordt, het gaat over 
vertrouwen dat het tij zich keren zal, water wijn 
wordt en uit angst moed ontstaat. Het verhaal is ook 
te lezen als een verhaal over onszelf, over u en mij: 
over hoe we voor elkaar van water wijn kunnen 
worden, en over hoe we kunnen bijdragen aan het 
leven van allen, zodat het een gemeenschapsfeest 
wordt. 

Het is een verhaal om je leven, je samenleven, je 
werk niet te laten verwateren maar er de gloed van 
wijn aan te geven en uit moeilijke tijden lering te 
trekken voor de toekomst. Het is een verhaal dat ons 
op de dag van heden zegt, de grote opgaven 
waarvoor onze wereld nu staat niet te ontlopen en 
niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar verder 
te gaan dan we ooit gegaan zijn, op weg naar het 
volle leven en een betere samenleving. 
 
 
ORGELSPEL 
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BELIJDENIS             Gaat u staan 
 
Afwisselend gezegd door voorganger V en u allen A 
V.    Ik geloof in een kerk  

die haar deuren wijd openzet  
waar ieder welkom is  
en niemand buitengesloten wordt. 

 
A. Die geen onderscheid maakt  

tussen man en vrouw,  
tussen goed en slecht, 
waar ieder heilig en zondig is.  

 
V.   Die geen rangen en standen kent  

maar waar allen, van hoog tot laag  
werkelijk broeders en zusters  
van elkaar zijn. 

 
A. Die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een tafel bereidt voor allen  
die zich tot Jezus Christus bekennen.  

 
V.   Die het Woord van God in dialoog belijdt, 

die niet heerst maar dient, 
waar recht gedaan wordt aan allen. 

 
A. Die niet denkt aan eigen roem  

maar de kleinen eert  
en hen optilt uit hun vernedering. 

 
V. Die op uittocht is uit het land van slavernij  

en op weg is naar werkelijke bevrijding  
voor allen.  

 
A.   Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 
(abt Ton Baeten) 

GEDACHTENIS 
 
Het schijnsel van uw glans over ons bestaan  
de warmte van uw adem door ons heen 
een teken van uw genade in ons leven  
het gloren van uw ochtend in onze nacht  
met elkaar het brood breken, het leven delen  
de beker zoet en zuur samen drinken  
en doorgeven tot alles zal zijn voldragen. 
 
Denk aan die pijn hebben, tobben,  
in ’t ongewisse verkeren en ben dankbaar  
om hen die – geen moeite te veel – hen bijstaan. 
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Bid voor hen die alle lief en leed  
met ons deelden en ons zijn ontvallen, 
naam voor naam, gezicht voor gezicht. 
 
Vanavond noemen we hier in dankbare 
herinnering Corrie Zagers-Bekkers, rond haar 
sterfdag (2020). 
 
Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 
omkomen door oorlog, zinloos geweld, honger of 
dorst; en voor hen die geen andere uitweg zien dan 
hun leven zelf te beëindigen.  
 
A.  Er zij licht, vrede, rust. 
 
GEBED AAN TAFEL 
 
V.   Gezegend Gij om adem en licht,  

de bron uit wie wij zijn geboren,  
de einder waarheen we gaan, - 
 
om wind en water, zon en maan 
alles-en-alles in het bestaan geroepen;  
't onnoembare wonder dat wij beleven. 
 
Gezegend zijt Gij om hart en ziel, 
de hoop die gaande houdt,  
de belofte waarop wij koersen. 

 
G. Alle leven is gegeven                                      Lied 

door wie onze oorsprong is; 
die ons vraagt om zo te leven 
dat er hoop en toekomst is. 

 
V.   Gezegend zijt Gij om die  

zorgzaam doen wat alledag vraagt,  
eerbiedig omgaan met het leven en  
nooit genoemd uw naam waar maken - 
 
om kracht en woord  
van profeten toen en nu,  
die opstaan tegen alle pijn,  
mensen waardig leven geven. 
 
Gezegend zijt Gij om Jezus Christus, 
een man naar uw hart, ons een naaste 
die het Leven voluit vertrouwde 
en mensen trouw was tot het uiterste. 

 
G. Alle leven is gegeven …      Lied 
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V. Gezegend zijt Gij om die ten afscheid 
brood nam, brak, deelde  
en zijn vrienden zei: 
dit ben Ik, met hart en ziel 
het leven met u gedeeld - 
 
om die op het laatst zijn beker  
overreikte en zijn vrienden zei: 
Neem deze van mij aan,  
deel hem samen, geef hem door; 
mijn testament, maak een nieuw begin. 
 
Gezegend zijt Gij om die ons 
vroeg te leven zoals hij: 
trouw aan mensen, koste wat het kost, 
in groot vertrouwen dat alles 
zijn bestemming en voltooiing kent.  

 
G. Alle leven is gegeven …      Lied 
 
V.    Gezegend die zijn zoals hij: 

stem voor stommen, oor voor  
doven, oog voor blinden - 
 
Gezegend die zijn zoals hij: 
vol vertrouwen in ‘alles komt goed’; 
Liefde heeft het laatste woord. 
Gezegend die zijn zoals hij: 
in geen dood, geen graf berusten, 
aan geen kwaad ten onder. 
 
Gezegend die bidden zoals hij. 
 

ONZE VADER 
 
A. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schuld, zoals  
ook wij aan anderen hun schuld vergeven.  
En leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade. Amen 

 
V.  U bent allemaal welkom om het brood van het 

leven met elkaar te delen. 
Graag herhaal ik hoe we dat doen in Coronatijd. 
Nu er geen koor is, komt het linker middenschip 
het eerst aan de beurt, te beginnen bij de eerste 
rij. Zij komen door het middenpad naar voren en  
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keren terug naar hun plaats via het linker 
zijschip. Daarna de mensen in het rechter 
zijschip. Vanaf de eerste rij gaan zij naar de 
altaartafel en keren terug naar hun plaats via het 
middenpad. Vervolgens de mensen in het rechter 
middenschip.  Zij komen door het middenpad 
naar voren en keren terug naar hun plaats via het 
rechter zijschip. Daarna de mensen in het linker 
zijschip. Vanaf de eerste rij gaan zij naar de 
altaartafel en keren terug naar hun plaats via het 
middenpad. Ten slotte de twee dwarsbeuken. Zij 
verlaten hun rij aan de rechterkant en keren via 
de linkerkant van hun rij terug naar hun plaats. 
Ik zal via handgebaren nog aangeven wanneer 
welk vak aan de beurt is 

 
COMMUNIE 
 
ORGELSPEL EN DAARNA LIED 
 
Lead me Lord,   Breng me , Heer, 
lead me in thy   breng me tot uw 
righteousness,   gerechtigheid, 
make thy way plain  laat me uw weg 
before my face.   duidelijk worden. 
 
For it is Thou Lord  Want bij U, Heer, 
Thou Lord only   bij U alleen, 
that makest me dwell  kan ik veilig en wel 
in safety.    verblijven. 
 
GEBEDEN EN LIED 
 
V. God gezien - in handen die steunen en strelen, 

vasthouden en leiden; niet slaan, niet breken. 
 
G. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht  

de dingen die de mensen zeggen. 
Maar wat door niemand uit te leggen 
zacht hoorbaar blijft als alles is gezegd. 

 
V. God gezien – in woorden die wijden en bidden, 

die aanklagen en vergeven; niet kwetsen, niet 
afkraken. 

 
G.  Het zijn de woorden niet waaraan je hecht …  
 
V.  God gezien – in de stilte onder ons druk doen 

dag aan dag; de vaste grond onder ons haasten 
in de diepte van ons bestaan. 
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G.  Het zijn de woorden niet waaraan je hecht …  
 
AFSLUITING 
 
V. Zo aanstonds verlaten we dit kerkje, te 

beginnen bij de achterste rij. U kunt het 
tekstboekje meenemen naar huis, om er later 
nog eens troost en kracht uit te putten. Graag 
vragen wij u om een gulle gave in het 
collectemandje achter in de kerk als bijdrage 
in de hoge kosten van onze vieringen en andere 
activiteiten. Veel dank daarvoor. 

 
NIEUWJAARSZEGEN    Gaat u staan 
 
V. We wensen je toe  

dat je mag ervaren dat de Eeuwige bij je is, 
op al je wegen, in alles wat stroomt en beweegt,  
bij alles wat je doet en ook bij pijn en verdriet.  
Weet dat de Levende er voor je is.  
 
Dat Hij ons kracht geve voor het nieuwe jaar 
2022 en ons met zijn liefde wil omringen  
en ons bij de hand wil nemen.  
De Eeuwige zegene ons in het nieuwe jaar, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 
A. Amen 
 
ORGELSPEL  
 
 
 
VERANTWOORDING: 
 
Deze viering is samengesteld door de Liturgische 
Werkgroep van Open Kerk. Overweging; Inge 
Goossens o.b.v. Peer Verhoeven  
 
Illustratie: zr. Ludwina Foolen. 
 
© Open Kerk Helvoirt 2022 
 
INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 
 
Wij spreken in elke viering intenties uit voor 
overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 
aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 
e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u  
ook andere intenties doorgeven. 
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