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Een kink in de kabel
Johannes 2: 1 – 11 een bruiloft in Kana
Misschien herkent u het, wat mij zelf nog wel eens gebeurt als ik lees in een spannende roman
en betrokken raak bij het verhaal over mensen die verwikkeld raken in allerhande situaties.
Op een bepaald moment vind ik het zelf zó spannend worden dat ik stiekem even doorblader
naar de laatste bladzijden om een indruk te krijgen hoe het zal aflopen. Ergens baal ik dan
tegelijk dat ik dat heb gedaan, maar het leest rustiger weer verder. Het einde maakt vaak
duidelijk hoe allerlei afzonderlijke gebeurtenissen die je niet direct in een verband kunt
plaatsen tóch van belang zijn. Aan het einde van menig boek vallen de puzzelstukjes op z’n
plek. Daarom houd ik ook zo van die engelse detectives op t.v., waar tot op het laatst vaak
onduidelijk is wie de dader is. Maar de laatste 10 minuten valt alles op z’n plek.
Het klinkt misschien wonderlijk, maar het evangelie van Johannes zou je eigenlijk op die
manier moeten lezen: even naar de laatste bladzijde bladeren om te zien hoe je alles wat
daarvoor beschreven staat, kunt lezen en hoe de afzonderlijke gebeurtenissen met elkaar
verband houden. Zo is in het 20e hoofdstuk van Johannes te lezen dat Jezus heel veel
wondertekenen voor zijn leerlingen heeft gedaan die níet in dit boek van Johannes zijn te
lezen, maar dat deze zijn opgeschreven ‘opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.’ (Joh. 20 30-31)
Het gaat de evangelist Johannes dus niet op een soort reisverslag over het leven van Jezus van
Nazareth. Hij schrijft een getuigenis en heeft een doel voor ogen, nl. dat mensen geloven in
Jezus en leven hebben door zijn naam. Met die bril op mogen we de verhalen lezen.
Zo dus ook het verhaal over de bruiloft in Kana, waar Jezus te gast is. Wat daar is gebeurd is
zó bekend dat nog altijd vele toeristen jaarlijks dit kleine dorpje in het Noorden van Israël, in
Galilea bezoeken. En in de winkeltjes kun je daar kleine flesjes wijn kopen, die herinneren
aan dit eerste teken van Jezus.
In het evangelie van Johannes is dit het eerste openbare optreden van Jezus. Het is ook de
eerste keer dat geschreven wordt dat de discipelen in Jezus gingen geloven. Met andere
woorden: door dit teken van Jezus kun je tot geloof komen.
Hoe is dat voor u? Is dat voor u direct duidelijk? Als we een rondje zouden maken met de
vraag om te vertellen wat voor u het meest typerende is van Jezus en waarom u in Jezus
gelooft, dan denk ik niet dat veel mensen zouden vertellen over deze bruiloft in Kana. Dan ga
je toch vertellen over zijn lijden, sterven en opstanding? Maar vertellen over deze bruiloft?
Kun je met zó’n verhaal ánderen oproepen in Jezus te gaan geloven?
Het was een gewoon feest in Israël van die tijd. Een week lang feest met bruid en bruidegom.
We weten niet eens wie er trouwden. Blijkbaar doet dat er niet toe voor Johannes. Maar er
was feest en blijdschap. En Jezus was er ook met zijn discipelen. En de moeder van Jezus.
Speciale verwachtingen waren er niet van Jezus. Hij had nog geen enkel wonder verricht en
nog geen toespraak gehouden. Gewoon een bruiloftsgast, zoals vele anderen. En 600 liter wijn
stond klaar om te drinken.
Dan komen bij mij als geheelonthouder wel de vragen boven. Moet dat nu het typerende van
Jezus zijn dat hij zorgt dat er nóg meer wijn komt dan 600 liter die al gedronken is? Dat zijn
zo’n 1000 flessen wijn! Hadden de Farizeeën niet een beetje gelijk toen ze Hem – zoals

1

Mattheüs schrijft – een vraatzuchtige en een wijndrinker noemden? Zeg eens Johannes,
moeten we door zó’n verhaal over Jezus in Hem gaan geloven?
De moeder van Jezus hoort dat de wijn bijna op is. Het feest dat zo mooi begonnen is, zo vol
vreugde en vrolijkheid, dreigt uit te lopen op een grote mislukking. Een fiasco en een
blamage voor het bruidspaar. Het leek allemaal zo mooi, maar dan komt er een kink in de
kabel. Zonder wijn kan het feest niet doorgaan. Wat aan afgang voor het bruidspaar! Dit zal
hen nog jaren worden nagedragen. Het is als een onuitwisbare vlek op de mooie bruidsjurk.
Wel water genoeg, maar geen wijn.
Als ceremoniemeester op een bruiloft heb ik het een keer meegemaakt dat alle gasten klaar
zaten voor het avondfeest, vol sketches en liedjes. Ieder zat zich te verheugen op wat komen
ging. En toen viel de bruid flauw. Van de spanningen. Het duurde twee uur voordat het feest
toch door kon gaan. Maar dan is er grote verlegenheid en spanning. En ieder vraagt zich af:
Hoe nu verder? Einde van het feest, gaan we naar huis of…
De moeder van Jezus voelt de grote verlegenheid van dat moment en gaat naar Jezus: Ze
hebben geen wijn meer! Het is een situatie van verlegenheid waar de spannende vraag aan de
orde is hoe het nu nog verder kan.
Over zulke situaties horen we vaker in het evangelie van Johannes.
Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 bij de man die al 38 jaar verlamd is en niemand heeft, die hem
naar het genezende water van Bethesda kan brengen.
Of in hoofdstuk 6: het verhaal van de vijfduizend mensen die eten moeten hebben en er zijn
maar vijf broden en twee visjes!
Of in hoofdstuk 11: het verhaal van Lazarus die al vier dagen in het graf ligt.
Welke hoop is daar nog te bieden?
Stuk voor stuk lijken het hopeloze situaties. Stuk voor stuk situaties waar Jezus een teken van
het Koninkrijk verricht. In totaal zeven in dit evangelie.
Situaties die ook wij mee kunnen maken in óns leven. Alles lijkt goed te gaan en op rolletjes
te verlopen, en plotseling een kink in de kabel. Opeens draait alles om en staat alles op z’n
kop. Spanning, boosheid, verdriet en vragen hoe het verder moet.
Het kan zomaar aan de orde zijn. Je werkt met plezier en overgave, maar door de
wereldwijde economische crisis verlies van je de ene op de andere dag je baan. Hoe moet dat
verder? Een paar jaar geleden dreigde dit even voor me en de wereld stortte voor me in. Maar
het overkomt velen.
Je bent kerngezond en maakt volop plannen voor het komende jaar. Je hebt pijn in je rug en
gaat naar de dokter en er blijkt een kankertumor in je lijf te zitten. De wereld staat op z’n kop.
Een vriendin van me zoekt hierin haar weg.
We kennen dergelijke ervaringen van nabij. En dan spreken we niet over de ellende en nood
op zoveel andere plekken in de wereld. Regelmatig hoort u ervan in Silo, via second Chance
in Kenia, over Cuba. Zelf ben ik door mijn schoondochter zeer betrokken bij mensen in de
Filippijnen. Net een huis gerepareerd, alles ziet er prachtig uit en dan wéér een tyfoon en het
dak eraf en overstroming waardoor al het hout krom trekt. De hoop op betere tijden vervliegt.
De rek gaat er uit. De wijn is op.
Ik zal niet meer voorbeelden noemen. We weten het, merken het om ons heen, maken het zelf
mee: de wijn is soms ineens op. Het leek allemaal zo mooi, maar opeens kan het voorbij zijn.
De glans is eraf. Weg alle blijdschap. En wat betekent het dan te geloven in Jezus?
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Daarover gaat het als Johannes schrijft over deze bruiloft in Kana. Het is een verhaal met
diepe lagen. Het gaat om veel méér dan een melding dat Jezus een bruiloftsfeest heeft
bijgewoond.
Johannes opent zijn evangelie met de woorden: ‘in het begin’ of plechtiger, zoals het is
eerdere vertalingen staat ‘in den beginne’. Daarmee verwijst hij naar de schepping. Naar het
begin van alle leven, waarvan God zei dat het ‘goed’, ‘tov’ was.
Deze bruiloft laat Johannes beginnen op ‘de derde dag’. Zeer gebruikelijk is Israël om op
dinsdag, de 3e dag in het huwelijk te treden. Van deze dag wordt namelijk in het
scheppingsverhaal tweemaal gezegd: “En God zag dat het goed was”. Dat wordt gezien als
een dubbel goed voorteken. Goed voor de bruid én goed voor de bruidegom.
De ‘derde dag’ keert ook aan het eind van het evangelie weer terug als de dag van de
opstanding. De dag van de overwinning op de dood. Nieuw leven.
Niet toevallig dat het eerste teken van Jezus op een bruiloft is. Dat ís immers een feest van
nieuw leven? Daarom hult de bruid zich in een nieuwe jurk en steekt de bruidegom zich in
een nieuw pak. De bruiloft is het feest dat zich richt op de toekomst. Zo draagt de bruiloft iets
in zich van het allereerste begin. Toen de schepping nog jong was.
De laatste scheppingsdaad was de schepping van de mens, man én vrouw als beeld van God.
En de uitroep dat het níet goed is als een mens alleen is. En het is God te erom te doen dat het
leven vol en goed is. Elke bruiloft grijpt weer terug op dat begin. En het richt zich vol
verwachting op de toekomst. Twee mensen lopen hand in hand het onbekende land binnen.
Om daar elkaar tot vreugde en tot steun te zijn.
Maar er is iets gebeurd sinds de schepping. Er lopen breuken en er zijn bedreigingen. Het
leven is niet alleen meer goed, maar ook gebroken en zondig. Er zijn tegenslagen, perioden
van ziekte, conflicten. En ook mensen botsen, zelfs als ze van elkaar houden: misverstanden,
onbegrip, geen ruimte voor verschillen, sleur, bedrog. Soms is de wil te klein om elkaar vast
te houden. Ons vermogen schiet soms tekort om het leven voor elkaar tot een feest te blijven
maken. En zo raakt vroeg of laat de wijn op, die het bestaan smaak geeft. De vreugde verdoft.
Idealen verbleken. Verwachtingen komen niet uit. Dromen spatten uiteen. Het leven wordt
grauw en doods.
God heeft het goed bedoeld om ons leven vol te laten zijn van liefde en vreugde, maar wij,
wij laten de vreugde ons ontglippen en het feest verzanden. Hoe vaak verwatert bij ons het
leven. We willen het soms niet eens tot een feest máken, zoals dat verhaal vertelde over die
bruiloft waar mensen allemaal water in het vat gooiden ipv wijn.
Het eerste teken van Jezus is dat water wordt veranderd in wijn. Niet een verhaal à la Harry
Potter met zijn toverkunsten, maar als teken van het Rijk van God. Door de nieuwe wijn leeft
het feest weer op. Zoals Johannes vol symboliek getuigt van Jezus als het licht van de wereld,
het levend brood en de ware wijnstok, zo spreekt ook hier de symboliek. Water staat voor het
alledaagse. Nodig om je handen en voeten te wassen. Nodig om de dagelijkse voorschriften
te voldoen. Gewoon. Niets bijzonders. Maar wijn staat voor de kleur in het leven. Het tilt je
uit boven het alledaagse. Teken van vreugde. Ook teken van het verbond tussen God en
mensen. Teken van liefde. Teken van toekomst.
Johannes wil aangeven dat je door te geloven boven het alledaagse kunt worden uitgetild. Dat
je kunt ontdekken hoe je verder kunt als de wijn opraakt. Jezus wil niet dat de liefde
verdwijnt, dat het verbond wordt verbroken, dat de vreugde stokt. Als je denkt: nu is alles
voorbij – dan is Jezus nabij. Een dichtregel zegt:
Als alles op is, vroeg of laat
dan zorgt de Heer ervoor
dat toch de vreugde verder gaat –
het feest, het feest gaat dóór.
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Nieuwe wijn zal worden geschonken. Dat is wat Johannes van Jezus getuigt. In de naam van
God wil Jezus mensen duidelijk maken dat het leven vreugdevol kan zijn en God ons het
volle leven vol liefde en blijdschap wil schenken. Dat wordt niet alleen hier gezegd. Als we
in de bijbel lezen over de nieuwe aarde die God aan mensen wil geven, duikt opnieuw het
beeld op van het bruiloftsfeest: mensen mogen samen zijn en het leven met elkaar delen. De
dood zal een einde kennen. Tranen worden afgewist. Het is feest voor ieder.
Dat klinkt allemaal prachtig. Maar laten we ondertussen wel met beide benen op de grond
blijven. Zover is het nog niet. We leven niet in het paradijs en Gods Rijk lijkt vaak nog ver
weg. Ons leven kent niet alleen vreugde. Integendeel.
Daarom is het ook zo’n mooi gebruik bij een Joodse bruiloft dat de bruidegom een glas op de
grond gooit en die met zijn voeten stuk trapt. Die gewoonte verwijst naar de verwoesting van
de tempel in Jeruzalem, waarvan de klaagmuur nog een restant is. Met dat gebruik wordt tot
uitdrukking gebracht: het geluk is niet helemaal compleet. Het stuk trappen van het glas zegt
óók dat iedereen in zijn of haar leven moet leren niet alleen de gelukkige, maar ook de
verdrietige dingen te zien als deel van je leven.
En dan maakt dit verhaal duidelijk dat je ook in je aangevochten leven mag geloven in deze
Jezus, die in Gods naam mensen opzoekt in de situatie waarin zij verkeren en naast hen gaat
staan. Hij is erbij in vreugde, maar ook daar waar de wijn opraakt.
De beste wijn wordt geschonken om ons erop te wijzen en in ons het vertrouwen wakker te
roepen dat God ons in liefde op het oog heeft en ons voor het geluk geschapen heeft. God
heeft bedoeld dat we zouden leven in vrede, vreugde en in heelheid.
Daarom is dit getuigenis over Jezus niet een vrijblijvend verhaal voor hen die Jezus willen
navolgen. Want de vraag is aan ons: als de wijn opraakt, zijn we er dan net als Jezus voor
elkaar? Niet dat we wonderen kunnen verrichten en alles kunnen veranderen, maar wél dat
we begrepen hebben waar het in het geloven om gaat: nieuw leven zoeken in vertrouwen dat
God daar bij is en toekomst wil geven.
Hebben we dan op momenten dat de wijn opraakt een luisterend oor, zijn we bereid tranen
van de ander af te wissen? Maken we gebaren van troost en nabijheid? Zijn we met
ontferming bewogen? En kunnen we ondanks alles vasthouden dat God niet loslaat het werk
van zijn handen en dat de liefde sterker is dan de dood?
Ik hoop dat dat geloof ons kracht kan geven en staande houdt om ons telkens weer te
verbinden aan het leven. Om troost en kracht te zoeken bij God en bij elkaar. Hij biedt wijn in
ongekende overvloed.

Ja, die overvloed van wijn. Was dat niet wat overdreven? Had het misschien toch een beetje
minder mogen zijn?
Een oude kerkvader heeft eens gezegd: Ja, maar ze hebben toen niet alles opgedronken.
Elke keer als in ons midden de tafel gereed staat, drinken wij er ook nog van.
En zo kom dit teken van overvloed telkens tot ons als we het avondmaal vieren.
De overvloed die Jezus ons biedt raakt niet meer op.
Dáárvan is dit eerste teken getuigenis: we mogen leven in overvloed.
Alle dagen, alle weken, maanden, ja een heel nieuw jaar. Van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen
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