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TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR (C)

EERSTE LEZING (Jes 62, 1-5)
Uit de Profeet Jesaja.
Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts. De volken
zullen uw heil zien en alle koningen uw heerlijkheid. Zij geven u een nieuwe naam,
die de HEER zelf heeft bepaald. U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de
HEER, een koninklijk diadeem in de hand van uw God. Men noemt u niet langer
`Verstotene', en uw land niet langer `Verlatene', maar u zult heten: `Mijn Welbehagen',
en uw land: `Gehuwde'. Want de HEER heeft welbehagen in u en uw land wordt
gehuwd. Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen. En
zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God blij zijn met u.

TUSSENZANG (Ps 96)
Zing van de HEER een nieuw lied,
heel de aarde, zing van de HEER.
Zing van de HEER en verheerlijk zijn naam,
verkondig zijn heil alle dagen.
Vertel de volken het verhaal van zijn glorie,
het verhaal van zijn wonderen aan alle naties.
Huldig de HEER, alle stammen en volken,
huldig de glorie en macht van de HEER.
Huldig de glorie van zijn naam,
betreed zijn voorhof met uw geschenken.
Buig voor de HEER naar de aarde,
als Hij verschijnt in zijn heiligheid;
heel de aarde, sidder voor Hem.
Zeg het de volken: `De HEER is koning;
de aarde staat vast, onwankelbaar vast;
Hij bestuurt de volken naar recht en gerechtigheid.'
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TWEEDE LEZING (1 Kor 12, 4-11)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korinte.
Broeders en zusters, Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde. Er
zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde. Er
zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de
Geest gegeven tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van
wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest; aan
een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde
Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de
profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de
betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan
ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

EVANGELIE (Joh 2, 1-12 )
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus
aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de
wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: `Ze zitten zonder
wijn.' Jezus antwoordde: `Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is
nog niet gekomen.' Zijn moeder zei tegen de dienaren: `Wat Hij u ook beveelt, doe het
maar.' Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse
reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. `Doe die bakken vol
water,' beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.' En ze deden het. De
tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die
vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De
tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard
tot het laatst!' Dat was het begin van Jezus' tekenen, te Kana in Galilea. Hij
openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna vertrok Hij
met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar ze enkele dagen
bleven.
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