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“Een Joodse bruiloft”
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Bij de omslag: 
Jozef Israëls (1824-1911) is een van de voornaamste 
Nederlandse schilders en wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste joodse kunstenaars ter wereld. Zelf wilde 
hij niet als jood, maar vooral als Nederlander gezien 
worden.  
Hij werd een belangrijke vertegenwoordiger van de 
Haagse school, een groep schilders die tussen 1860 en 
1900 in Den Haag werkten.  
Hij is een voorbeeld van de Europese joodse emancipatie. 
Het jodendom speelde pas weer een rol toen hij ouder 
werd en een reis naar Spanje en Marokko had gemaakt. 
Van hem is het schilderij ‘Een joodse bruiloft’. 
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OPENING 
 
Openingslied  
Hine ma tov uma nayim 
Shved achim gam yachad 
 
Begroeting en welkom 
 
Schuldbelijdenis nr. 17  
 
Kyrie: Taizé 
 
Gloria: Taizé 
 
Openingsgebed 
 
DIENST VAN HET WOORD           
 

 
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 62, 1-5 
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. 
Zo spreekt de Heer.  A: Wij danken God. 
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Antwoordpsalm 96, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9-10a en c 
 
Refrein “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. Refr. 
  
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. Refr. 
  
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. Refr. 
 
Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus 
aan de christenen van Korinte 12, 4-11 
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn 
vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. 
Er zijn allerlei soorten werk 
maar er is slechts één God die alles in allen tot stand 
brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van 
de Geest meegedeeld 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. Aan weer 
anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te 
genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de 
onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking 
ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, 
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 
Zo spreekt de Heer.  A: Wij danken God. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer. 
Opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 



 5 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 2, 1-12 
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de 
moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen 
waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn 
opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben 
geen wijn meer." Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms 
uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder 
sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal." 
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 
zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer 
honderd liter. Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water." 
Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: 
“Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester." 
Dat deden ze. 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: “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." Zo 
maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen 
en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen 
geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaum, 
Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; 
maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
 
Acclamatie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis nr. 52   
 
Voorbede-acclamatie  
O Lord, hear my prayer, 
Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me. 
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Inzamelen en klaarmaken van de gaven  
waaronder klarinetspel door Paul Hoogenboom  
 
 
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot 
lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel 
zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
V  De Heer zij met u. of: De Heer zal bij u zijn 
A  En met uw geest.   of: De Heer zal u bewaren 
V  Verheft uw hart. 
A  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie: 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen 
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, 
zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze 
Heer, die eenmaal door de dood is heengegaan, het 
ontzagwekkend wonder heeft volbracht; die ons wegvoert 
uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw 
uitverkoren en geheiligd volk; - koningen en priesters 
worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen 
wij overal: dat Gij ons uit de duisternis geroepen hebt om 
nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom, met alle 
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor 
uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met 
de woorden: 
 
Sanctus:  
Kadosh, kadosh, kadosh. 
Adonai Elohim, tz’vaoth, 
Asher hayah v’hoveh v’yavo! 
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Eucharistisch gebed nr. 75 
 
Acclamatie 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
 
Gebed des Heren  
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Agnus Dei: “Hevenu shalom aleichem” (Vrede zij u)  
 
Communie Eline Jansens zingt “He is my all” 
 
Communielied  
Te Kana werd een feest gevierd, 
Maria was erbij. 
Ook Jezus wou ter bruiloft gaan. 
Hij was een mens als wij. 
 
Refr. Geef ons te drinken, Heer, 

Schenk ons uw Geest. 
Breng ons tezamen 
op uw bruiloftsfeest. 

 
En als er goed gedronken is 
komt er gebrek aan wijn. 
Wie zal nu voor zijn vrienden 
de ware wijnstok zijn? Refrein 
 
Maria sprak: De wijn is op, 
er is geen drinken meer. 
Wat is er tussen u en Mij? 
sprak Jezus onze Heer. Refrein  
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Maria sprak de knechten aan 
als had zij 't niet gehoord. 
Doe alles wat hij zeggen zal, 
geloof Hem op zijn woord. Refrein 
 
En Jezus sprak de knechten aan: 
Vul alle kruiken maar. 
Toen werd voor 't eerst op aarde 
Zijn glorie openbaar. Refrein 
 
SLOT 

 
  

Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  
 
Slotlied: Lied van de grote dag 
 
Refrein 
la la la enz. 
 
Wat, rabbijntje, zal gebeuren 
als, een dag, komt de Messias? 
Eén groot feestmaal zal het wezen 
als, die dag, komt de Messias. 
En wat zullen wij dan eten? 
En wat zullen wij dan drinken? 
Komt de dag van de Messias, 
eten wij het vlees van monsters. 
Refrein 
 
Wie zorgt voor de muziek aan tafel? 
Koning David, die zal spelen. 
En wie houdt de tafelrede? 
Dat doet Salomo, de koning. 
En wie zal de Tora spreken? 
Dat zal Mozes, onze meester. 
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En wie zal er voor ons dansen? 
Mirjam, die zal voor ons dansen. 
En wanneer zal hij dan komen? 
Nog in onze dagen komt hij. 
Refrein (2x) 
 
tekst H. Oosterhuis 
muziek A. Oomen 
(Petrus en Paulusbundel blz. 464) 
 
In de uitgave 'Stilte zingen' (2008) van H. Oosterhuis 
staat bij dit lied: 'Naar een Jiddisch kinderliedje' 
 
 
- - - - - - - - - - 
Nedawja en Ayala Bloemendal zijn op 10 oktober 2021 
getrouwd volgens de orthodoxe joodse traditie (NIHS). 
Vanmiddag vertellen ze vanaf 15.00 uur aan de hand van 
foto’s over het huwelijksritueel in hun traditie. De foto’s 
worden vanaf 15.00 uur online gedeeld, en zo nodig van 
commentaar voorzien door Cor Sinnema (RK) en Marlien 
Groeneveld (LJG). Na de prestentatie is er gelegenheid 
tot het stellen van vragen.  
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de chatfunctie uit 
Microsoft Teams, waarin u uw vragen en opmerkingen 
kunt intypen. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5L
Tk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-
d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-
84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d 

%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
%0bhttps:/teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QxY2RkYjItMmFhMS00N2M5LTk3MDYtM2EwNjg5NWEzOWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1bf7088-52cd-44da-a408-d421dc0187c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a44f410e-84e4-4d51-b90c-f7c04e177775%22%7d
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TEKSTEN TER OVERWEGING           

Joden en christenen gaan al eeuwenlang hun eigen weg. 
Toch zouden wij ergens familie van elkaar genoemd 
kunnen worden. We hebben immers veel gemeen, ook al 
zijn we uit elkaar gegroeid. 
 
Paus Benedictus XVI heeft joden ooit getypeerd als ‘onze 
vaderen in het geloof’ en Johannes Paulus II sprak over 
hen als ‘onze oudere broers’. 
Paus Franciscus gaat nog een stap verder en noemt joden 
en christenen ‘tweeling’.  
Zo zou de nieuwe visie op de verhouding van joden en 
christenen het beste gekarakteriseerd kunnen worden. 
 
Historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse 
jodendom twee stromingen die beide teruggaan tot het 
jodendom uit de eerste eeuw. 
 
Joden en christenen delen het geloof dat de God van 
Israël zich door Zijn Woord geopenbaard heeft, maar 
verschillen in hun interpretatie van dit Woord. Joden 
beschouwen de Tora als Gods geopenbaarde Woord, 
christenen zien Jezus Christus als het vleesgeworden 
Woord. Dit onderscheid bepaalt ook de visie op het 
Verbond, en daarmee de relatie tussen het Eerste (Oude) 
en Tweede (Nieuwe) Testament en Eerste en Tweede 
Verbond. Aangezien de joodse Bijbel deel uitmaakt van 
de christelijke Bijbel, is er een intrinsieke verwantschap 
tussen Joden en christenen. Christenen interpreteren in 
het Tweede Testament het Eerste Testament echter 
vanuit de persoon van Jezus Christus.  
 
Meer achtergronden over de relatie van katholieken tot 
de joden zijn te vinden op:  
https://katholiekeraadjodendom.nl/ 
https://dagvanhetjodendom.nl/ 
https://www.facebook.com/Katholieke-Raad-voor-het-
Jodendom 

https://katholiekeraadjodendom.nl/
https://dagvanhetjodendom.nl/
https://www.facebook.com/Katholieke-Raad-voor-het-Jodendom
https://www.facebook.com/Katholieke-Raad-voor-het-Jodendom

