
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

EERSTE LEZING Jes., 62, 1-5 
De bruidegom verheugt zich over de bruid. 

 
   Uit de Profeet Jesaja 

 1 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. 
2 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. 
3 In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn,  
   in de hand van uw God een koninklijke diadeem. 
4 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.  
5 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 verheugen in u. 
 

TUSSENZANG Ps., 96 (95) 7-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a en c 

   Meldt aan de naties Gods wondere daden. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,  
zingt voor de Heer, alle landen. 
 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,  
verkondigt zijn heil alle dagen. 
 
Meldt aan de naties Gods heerlijkheid,  
zijn wondere daden aan alle volken. 
 
Huldigt de Heer, alle stammen en volken,  
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.  
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. 
 
Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.  
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,  
zegt tot elkander: de Heer regeert! 
de volken bestuurt Hij met billijkheid.  



TWEEDELEZING Kor., 12, 4-11 
Een en dezelfde Geest deelt aan ieder zijn gaven uit zoals Hij het wil. 

 
     Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 

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

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

     die alles in allen tot stand brengt.  
7   Maar aan ieder van ons 

     wordt de openbaring van de Geest meegedeeld  
     tot welzijn van allen. 
8   Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven,  
     aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest,  
9   aan een derde door dezelfde Geest het geloof. 
     Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven  
10 om ziekten te genezen, om wonderen te doen,  
     de gave van profetie, 
     de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan.  
11 Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest,  
     die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 
 
 
 
 
ALLELUIA Hand. 16, 14b 

Alleluia. 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer, 
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen. 
Alleluia.  



EVANGELIE Joh., 2, 7-72 
Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
1   In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea,  
     waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. 
2   Jezus en zijn leerlingen 

     waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.  
3   Toen de wijn opraakte 

     zei de moeder van Jezus tot Hem:  
     „Ze hebben geen wijn meer." 
4   Jezus zei tot haar: 
     „Vrouw, is dat soms uw zaak?  
     „Nog is mijn uur niet gekomen."  
5   Zijn moeder sprak tot de bedienden:  
     „Doet maar wat Hij u zeggen zal." 
6   Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden  
     zes stenen kruiken, 
     elk met een inhoud van ongeveer honderd liter.  
7   Jezus zei hun: 
     „Doet die kruiken vol water."  
     Zij vulden ze tot bovenaan toe.  
8   Daarop zei Hij hun: 
     „Schept er nu wat uit 
     en brengt dat aan de tafelmeester."  
     Dat deden ze. 
9   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: 
10 „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." 
11 Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen  
     en openbaarde zijn heerlijkheid. 
     En zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 
12 Daarna daalde Hij af naar Kafarnaum,  
     Hijzelf en zijn moeder, 
     de broeders en zijn leerlingen; 
     maar zij bleven daar slechts enkele dagen.  



Jaar C – Tweede zondag door het jaar C – 16 januari 2022 

 

“Doe maar wat Hij u zeggen zal.” (Johannes 2,6)  

 

Inleiding 

Driekoningen, Doopsel en Kana: dat zijn de drie momenten waarop Jezus kenbaar wordt onder de 

mensen (epifanie). Door de voorbede van Maria – maar wel op zijn eigen moment – verricht Jezus 

zijn eerste eucharistische teken als de bruiloft in het water dreigt te vallen.  

 

Eerste lezing: Jesaja 62,1-5 

Spottend bekeken worden. Zielig gevonden worden. Daar heeft Jeruzalem ervaring mee en de kerk 

ook. De kerk, is dat niet iets van vroeger? Wie wil er nu horen bij dat slinkende groepje? De 

spottende blikken doen ons wat. Maar, zegt de profeet Jesaja, er zijn ook ándere ogen op je gericht. 

De ogen van God. Een verliefde blik waarmee een kersverse bruidegom naar zijn vrouw kijkt. Zo 

kijkt God ten diepste naar Jeruzalem, naar zijn bruidskerk. Hij kijkt door al onze onvolmaaktheden 

heen. Hij ziet wat in ons, Hij ziet wie wij worden zullen. Zijn Geest zal ons tot stralende bruid 

maken. (Openbaring 21,2)  

 

 Gebed: God, leer me uw liefde aanvaarden.  

 

 Vraag: ‘De Verlatene’ (vs. 4) – een passende naam voor de kerk?  

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 12,4-11 

Kijk je wel eens jaloers naar mensen die veel meer kunnen dan jij? Denk je wel eens: ik wou dat ik 

dat ook kon? Voel je je dan minderwaardig? St. Paulus leert ons dat beperking geen min- maar een 

pluspunt is. Het is goed om elkaar nodig te hebben. Het is goed om geen alleskunner te zijn. De 

Geest heeft voor ieder een andere gave. Niemand kan alles, niemand kan niets.   

 

 Gebed: Heer, help ieder van ons, zijn of haar unieke gave te ontdekken.  

 

 Vraag: Hoe ben ik actief in de kerk ‘tot welzijn van allen’? (vs. 7)  

 

Evangelie: Johannes 2,1-12 

Van de heilige Maagd Maria zijn in de Bijbel bij vier gelegenheden uitspraken opgetekend. In de 

dialoog met de aartsengel Gabriël: “Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.” 

(Lucas 1,38) Bij het bezoek aan Elisabeth: “Mijn ziel maakt de Heer groot.” (1,46-55) Tegen de 

twaalfjarige Jezus: “Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?” (2,48) Ten vierde het evangelie van 

vandaag. “Ze hebben geen wijn meer.” (vs. 3) “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” (vs. 5) Twee 

betekenisvolle uitspraken. Maria doet voorbede. Maria gaat ons voor in het volgen van Jezus: 

geloof maar, dat Hij geen zinloze opdrachten geeft. Vertrouw erop, dat je met Hem goed terecht 

komt. Doe wat Hij u zeggen zal: als je de Bijbel leest. Als je de kerkelijke leer verneemt. Als je je 

geweten beluistert. Priesters: als jullie de Mis lezen. Doet dit – tot zijn gedachtenis. Misschien lijkt 

de opdracht vreemd (zoals de opdracht om vaten met water te vullen vreemd was); doe het toch 

maar. Het komt goed. Na deze uitspraak van Maria doet ze een stap terug om Jezus het Zijne te 

laten doen. Ze leeft in het verborgene verder, na Jezus’ heengaan bij de apostel en evangelist 

Johannes in Efeze. Tot Jezus zijn moeder tot zich neemt en verheerlijkt, naar lichaam en ziel 

(Openbaring 12). Nog steeds doet ze voorbede als ons leven in het water dreigt te vallen. Nog 

steeds wijst ze de weg van de gehoorzaamheid. “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” 

 

 Gebed: Moeder van altijddurende bijstaand, laat mij niet ongetroost van u heengaan.  

 

 Vraag: Lijken de opdrachten van Jezus je wel eens vreemd?  


