
Doe maar wat Hij u zeggen zal 
 
 
 

 
 
 
 

Intredelied  Mijn hart zingt voor de Heer ZJ 748 

 
Refr. 
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 
Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig; 
en ieder prijst mij zalig: Magnificat! 
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 

 
Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, 
voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam.  Refr. 
 
Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, 
maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af.  Refr. 
 
Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, 
die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen. Refr. 
 
Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël, 
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil.  Refr. 
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Begroeting en welkom 
 
 
Welkom op deze bedevaart. We weten ons door Maria genodigd om hier te komen bidden 
voor onze noden en vragen, voor ons gezin, onze familie, vrienden, zieken. 
We vieren hier samen eucharistie, dat wil zeggen dat we ook komen danken voor al het 
goede dat we in ons leven mogen ontvangen en meemaken. 
We willen ook luisteren naar Maria. Op het bruiloftsfeest in Kana ziet ze het probleem, de 
nood die er ontstaat. Ze wendt zich in groot vertrouwen tot haar Zoon. Ze zegt aan de 
dienaars “Doe maar wat Hij u zeggen zal.”  
Dat zegt ze vandaag ook tot ons. “Laat je leiden door Jezus”. Dan loopt het feest van het 
leven niet uit op een sisser, dan blijf je niet in de leegte achter, maar mag je gaandeweg 
proeven van de beste wijn. Eenvoudige dienstbaarheid brengt je tot vreugde, maakt het 
leven vol met de smaak van verbondenheid. 
Maria geeft ons een sleutel tot gelukkig leven: doe maar wat Jezus je zeggen zal. 
 
En het eerste is: dat we ons altijd in vertrouwen tot God mogen richten. 
Daarom bidden wij  
‘In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’ 
 
Genade zij u, en vrede in overvloed van God, onze Vader en onze Heer Jezus Christus. 
 
 
 

Gebed om ontferming 
 
 
V. Bidden we tot God dat Hij ons vol deernis indachtig mag zijn: 
 
L. Heer, spreek tot ons uw woord dat ons oog en aandacht geeft  

voor wat nodig is voor de mensen rondom ons. 
   

Heer, ontferm U 
 

Christus, leer ons te doen wat Gij ons zegt. 
 
Christus, ontferm U 

 
Heer, schenk ons uw Geest van vreugde  
en vervul ons hart met de overvloed van uw verbond.  

 
Heer, ontferm U 

 
V. Moge de goede God ons barmhartig zijn, onze zonden vergeven  

en ons geleiden naar overvloed van leven. Amen. 
 
 
 
 
 



Openingsgebed 
 
God, Gij zijt de bron van ons bestaan.  
Uw liefde gaat naar ons uit. Gij gunt ons alle goeds. 
Wij bidden U: 
maak ons aandachtig en opmerkzaam, 
open en ontvankelijk voor het feest dat Gij met ons wilt vieren,  
een feest van liefde en verbondenheid,  
van wereldwijde broederschap en vrede. 
Zend de bruidegom in ons midden, Jezus, uw Zoon, 
die met U en de heilige Geest leeft  
in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 
 
 

Eerste lezing  Jesaja 62,1-5 

 
Uit de profeet Jesaja 
 
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. 
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. 
In de hand van de HEER zult gij een flonkerende kroon zijn, 
in de hand van uw God een koninklijke diadeem. 
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. 
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  Wie luistert naar de moeder ZJ 747 

 
Wie luistert naar de moeder, die luistert naar de Zoon. 
Doe al wat Hij zal zeggen, zegt zij ons heel gewoon. 
 
Refr.  Schenk dan, Heer, uw wijn van overvloed 
  aan al wie uw woorden hoort en doet. 
 
 
Zij spreekt voor ons ten beste, de moeder bij haar Zoon. 
Dan zegt zij aan de knechten: nu luister maar gewoon. 
 
Wij schenken ons vertrouwen de moeder en de Zoon. 
Dan wordt het grootste wonder zo wonderlijk gewoon.  
 
 

Evangelielezing  Joh. 2,1-11 

 
Uit het evangelie volgens Johannes  
 
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 op was zei de moeder van Jezus tegen hem: 
‘Ze hebben geen wijn meer.’ 
‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn uur 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 metreten.  
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 het 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 zij dronken zijn de minder goede. 
Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard.’ 

(Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken;  
hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.)  

 

Acclamatie 
 
Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht. 
Het toont Uw goedheid en Uw macht.  

Uw Woord, Heer, heeft een wond’re kracht. 
Het toont Uw goedheid en Uw macht. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
  Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 



Homilie  (zie verder) 
 
 

Voorbeden 
 
V. Laten we met onze vragen en noden naar de Vader gaan: 
 
L. wij bidden voor mensen die slachtoffer zijn van leegheid en oppervlakkigheid: 

laat hen dienaren ontmoeten die hen helpen  
zin en inhoud te geven aan hun bestaan; laat ons bidden: 

 
wij bidden voor hen die ontgoocheld zijn  
omdat de droom van hun liefde, hun toekomst, hun werk, verwaterd is:  
dat ze van dienstbare mensen mogen leren  
hun bestaan nieuwe smaak te geven; laat ons bidden:   

 
voor mensen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving en de kerk: 
dat ze niet vastzitten aan regels en voorschriften,  
maar naar uw Woord het leven dienen; laat ons bidden: 

 
voor onszelf: dat wij dienaars zijn die doen wat Gij ons zegt 
en het leven vervullen met liefde en verbondenheid; laat ons bidden: 

 
voor allen die hier in dit bedevaartoord komen bidden 
in hun ziekte, miserie of beproeving:  
dat Maria hun nood mag zien en bij haar Zoon ten beste spreekt; laat ons bidden:  

 
 voor de intenties die mensen ons hebben toevertrouwd 

en onze eigen intenties…    (stilte) .. laat ons bidden: 
 
V. Heer, schenk ons de goede wijn van vrede en gerechtigheid  

die vreugde brengt in ons leven. Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
 
 

Gebed over de gaven 
 
God van leven,  
onze gaven zijn vaak schraal en armtierig,  
want onze wijn is op en het feest loop ten einde.  
Verander ons leven in een feest.  
Laat het hier beginnen aan deze tafel van uw Zoon,  
die het levende brood is  
en de wijnstok die ons goede vrucht laat dragen.  
Hij die met U leeft in eeuwigheid.  
Amen.  
 

Eucharistisch gebed  
XI A 

  of  Prefatie van O.L. Vrouw en Eucharistisch gebed V 



Onze Vader 
 

Communielied  God die ons aan elkaar ZJ 662  

 
God, die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft, 
zend op het feest die daar het zoet geheim van heeft: 
Hem, die geheel ons zijn herschept, en zie ’t is goed, 
die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed. 
 
O Gast, Gij Zoon van God, o wijnstok sterk en fris, 
waaraan wij rijpen tot elkanders lafenis, 
Gij maakt ons bloed tot wijn, wijn tot ons hartenbloed, 
wij moeten dronken zijn van elkaars overvloed. 
 
O Geest van God, bewaar ons altijd bij de Heer, 
bewaar ons bij elkaar, verbind ons meer en meer, 
opdat wij vrolijk zijn, gezond van ziel en bloed, 
en bij uw bruiloftswijn leven in overvloed. 
 
 

Slotgebed   (samen) 

 
Maria, gij roept ons op om te doen wat Jezus zegt. 
Gij roept ons op om zijn levenswijze te volgen 
van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. 
Wij willen echte dienaars zijn, 
die niet oordelen en veroordelen, 
maar die het leven dienen, 
zodat het ‘goede wijn’ kan zijn voor iedereen. 
Maria, leer ons naar de wereld en de mensen 
te kijken met uw aandachtige ogen, 
zodat wij zien wat er nodig is. 
Leer ons te leven zoals gij het aan Jezus hebt geleerd 
vanuit uw moederlijke zorg. Amen.      Luc Maes 

 
 
Slotlied   Lieve Vrouwe van ons land  ZJ 746 

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen 
Te Lourdes op de bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Homilie 
 
De derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. 
Een bruiloft: hoopvol feest, vol vreugde omdat de liefde toekomst krijgt. 
Hoopvol: want vol verwachtingen, beloften en dromen. Twee mensen die bij elkaar en van 
elkaar geluk verwachten, gedragen door elkaar, in een toekomst samen; met belofte van 
rijker leven samen, een vruchtbaar leven in verbondenheid en geborgenheid; een droom vol 
warmte die de dagdagelijkse realiteit veelkleurig maakt.  
Vol vreugde omdat ons hart warm loopt als mensen geloven in de liefde, in de kracht van de 
liefde. Vol vreugde omdat het aanstekelijk werkt. Mensen die geloven in elkaar, die 
vertrouwen schenken aan elkaar: dat vult ons hart met vreugde. 
 
De profeet Jesaja droomt in oude tijden (eerste lezing) van een verbond met God dat voor 
mensen vreugdevol en hoopvol is als een bruiloftsfeest. “Zoals een jongen zijn meisje 
trouwt, zo zal de Heer u trouwen; zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zo zal God 
zich verheugen in u.”  Dat is het voorstel van God aan zijn volk: een aanbod van liefde, van 
geborgenheid, toekomst, geluk.  
Het is dan ook niet toevallig dat het eerste teken van Jezus zich afspeelt op een 
bruiloftsfeest. Jezus wil duidelijk maken dat God een God van liefde is. God wil dat mensen 
vanuit zijn liefde leven; dat ze in de verbondenheid en geborgenheid bij Hem hun geluk en 
toekomst vinden. En die liefde wordt tastbaar en zichtbaar in Jezus. In de verbondenheid 
met Jezus weten we ons ook geborgen in de liefde van God. 
Dat mogen we van harte geloven, en er op vertrouwen. 
 
Ook al is het in ons leven niet altijd feest. Ook al is onze liefde soms klein, afgemeten, 
beperkt, bekrompen. Ook al loopt het mis in onze bedoelingen, onze inzet. Ook al vallen er 
brokken of komt er een breuk in onze relaties. Ook al ziet het er uit dat het bruiloftsfeest 
van ons leven zonder wijn raakt, dat de vreugde verdwijnt en alles verschraalt of zelfs een 
bittere smaak nalaat.  
Als we met lege handen staan, ons even leeg voelen als die zes kruiken in Kana, als de fut er 
uit is, als we in nood komen, het gevoel hebben dat het allemaal misloopt, dan is er iemand 
die de nood ziet, die attent is voor wat er dreigt mis te lopen, en die zich tot Jezus wendt: 
Maria, de moeder van de Heer. 
Het verhaal van Kana vraagt van ons dat we even attent, alert zouden zijn als Maria. Dat we 
bezorgd zouden zijn dat het leven en de vreugde niet stilvallen. Dat we oog hebben voor de 
nood van de mensen rondom ons; dat we zien wanneer het feest, de liefde, het vuur dreigt 
uit te doven.  
 
Wat kunnen we dan doen? Wat wordt van ons als christenen verwacht? Maria geeft ons het 
antwoord: doe maar wat Hij u zeggen zal. 
Zoals het lied zingt: “doe al wat Hij u zeggen zal, zegt zij ons heel gewoon.” 
En het zijn gewone dingen die Hij vraagt: “schep die vaten vol water.” Het werk van 
dienaars. Geen buitengewone dingen vraagt Hij ons. Maar wel dat we op onze plaats, op 
onze plek van dienst, van dienstbaarheid, de eenvoudige dingen doen die we kunnen. 
Aandacht geven, luisteren, een handje toesteken, laten aanvoelen dat men niet alleen staat,  
dat je er bent, … Het verhaal van Kana vertelt fijntjes dat de ceremoniemeester niet wist 
waar de goede wijn vandaan kwam, maar de dienaars, die wisten het wel. Het is in de 
dienstbaarheid van mensen dat God aan het werk is om de situatie om te keren. God kan 
het ontij maar keren als mensen dienaars van zijn liefde willen worden. 
 



Dan kan het wonder gebeuren. Zoals de derde strofe van het lied ‘Wie luistert naar de 
moeder’ zingt: Wij schenken ons vertrouwen de moeder en de Zoon. 

Dan wordt het grootste wonder zo wonderlijk gewoon.  
Het dagelijkse zorgen en helpen, nabij zijn, steunen en troosten: dat is het simpele water 
dat dank zij de liefde goede wijn wordt. 
‘Doe maar’ zegt Maria, ‘heb vertrouwen, de Heer luistert naar je vragen en noden. Hij laat u 
zijn goedheid zien en voelen in vele kleine dingen.’ 
 
We zijn hier op bedevaart. We komen dankbaar vieren dat we met God verbonden mogen 
leven. We vieren dat zijn liefde ons omgeeft zodat in ons leven de wijn van vreugde niet 
opraakt. We zijn blij omdat Maria ons goede raad geeft: doe maar wat Hij u zeggen zal. We 
vertrouwen erop dat we vreugde kunnen vinden in het proeven van de beste wijn als we 
doen wat Jezus ons vraagt. We zijn dankbaar om de liefde die de Heer ons betoont, om zijn 
zorgzame nabijheid  in een wonderlijke overvloed van genade en troost. 
  
De derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. De derde dag: dat is de dag van 
opstanding, van verrijzenis, van nieuw leven. In Kana zien we dat het liefdesverbond van 
God weer tot leven komt in Jezus. Hij brengt leven in overvloed. Zijn wijn raakt nooit op. 

 


