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Geen feest!?
Een van de eerste verhalen die de evangelist Johannes ons vertelt over Jezus is
over zijn aanwezigheid bij een bruiloft in het plaatsje Kana. Op dit vrolijke feest
dreigt iets mis te gaan. Er is geen wijn meer. Het is opvallend hoe de aanwezigen
daar mee om gaan: de moeder van Jezus, Jezus zelf, de dienaren en de
ceremoniemeester. Zondag 29 januari zullen we die reacties eens nader bekijken.
Maar ook ons afvragen: hoe reageren wij als het feest dreigt te mislukken.
Kunnen we wat doen en wat dan? Wie neemt verantwoordelijkheid voor het doorgaan het feest? En staat dit op het nippertje
geredde feest misschien voor meer dan alleen de bruiloft van deze twee geliefden? Genoeg vragen om zondag eens nader naar
dit overbekende verhaal te kijken.

Jesaja 62, 1-5 en Johannes 2, 1-11 De bruiloft te Kana
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er …
Het verhaal dat we deze morgen bespreken vinden we helemaal aan het begin van het evangelie van
Johannes. Er zijn vier mensen die een boek, een evangelie hebben geschreven over het leven van Jezus.
Drie daarvan, die van Matteüs, Marcus en Lucas lijken wel wat op elkaar, maar de vierde, het verhaal van
Johannes, wijkt nogal af op een aantal punten. [vier evangelisten]
Zo vertelt Johannes de geboorte van Jezus helemaal niet. Hij beschrijft op een heel dichterlijke, haast
filosofische manier dat Jezus in de wereld is gekomen, als een goddelijk woord dat mens is geworden.
Daarna vertelt hij een paar verhalen over de eerste keren dat Jezus in het openbaar begon te spreken. [op
de derde dag . . .]
Op de [1] eerste dag horen we over Johannes de Doper (een ander dan de schrijver Johannes) die doopt in
Betanië, aan de overkant van de Jordaan. Hij vertelt over iemand die na hem komen zal.
Op de [2] tweede dag horen we opnieuw het getuigenis van Johannes. Jezus komt langs en Johannes
noemt hem ‘Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt’, vertelt dat op Jezus de Geest van God
rust en noemt Hem ‘Zoon van God’. Dat Jezus wordt gedoopt, vertelt Johannes niet, maar suggereert hij
wel.
Weer een [3] volgende dag horen we dat twee leerlingen van Johannes Jezus gaan volgen. Zij noemen
Jezus weer met nieuwe titels: ‘rabbi’ en ‘Messias/Christus’
Op [4] weer een volgende dag sluiten Filippus en Natanaël zich bij Jezus aan en zij noemen Hem ook
‘koning van Israël’.
Zo wordt in een paar regels, in een paar dagen in dit verhaal, onthuld aan de leerlingen en dus ook aan de
lezers van het evangelie wie Jezus is, welke namen Hij heeft.
. . . de derde dag . . .
Het verhaal van vanmorgen vindt plaats ‘op de derde dag’. Welke dag is dat? We hebben al vier dagen
gehad. Het gaat hier niet om de rekenkundige derde dag, maar om een theologische ‘derde dag’. Het is de
dag waarop God ingrijpt, Hij laat niet lang op zich wachten.
Bij de schepping van de wereld in zes dagen, scheidt op de derde dag het water van het land en kan er
groen groeien. Op de tweede keer derde dag, dus de zesde, worden de dieren en de mens geschapen.
Opnieuw zegt God 2x dat alles goed, tof is.
Het is ook de dag van de opstanding: nadat Jezus op vrijdag stierf, bleek Hij op zondag opgestaan uit de
dood. Daarom vieren wij nog steeds de zondag, de dag van de opstanding. Is het elke zondag een beetje
Pasen.
Het is dus de dag van een nieuw hoopvol begin, van bevrijding, dag van Gods ingrijpen in de wereld.

. . . een bruiloft . . .
het huwelijk is teken van verbinding, vereniging, twee mensen die met elkaar verder willen. Liefde, trouw
en vereniging. Zo is het ook beeld van het God en zijn volk, die horen bij elkaar. Later wordt dat ook gezegd
van Jezus en zijn volgelingen: De bruidegom en zijn bruid. Een bruiloft is dus ook een feest van de hoop en
de toekomst. En daarom moet daar goed gegeten en gedronken worden als teken van die hoopvolle
toekomst.
De moeder van Jezus was er . . .
Het gaat hier dus niet om de moeder van de bruid of bruidegom. Johannes noemt, bewust?, niet haar
naam. Jezus is in dit eerste deel van het evangelie steeds de ‘Zoon van de Vader, van God’. Hier is nu zijn
moeder aanwezig. Hier wordt niet zijn hemelse oorsprong, maar zijn aardse binding getoond. Hij is een
mens, net als wij, viert feest op een bruiloft, net als wij. Jezus leeft helemaal met zijn hemelse Vader en
hier is nu zijn aardse moeder, die hem aan zijn jas trekt, naar beneden, naar de aardse werkelijkheid en
zegt: help toch, er is een probleem. Er is hier op aarde een probleem. Zijn moeder bepaalt Jezus er bij dat
Hij hier op aarde wat voor de mensen moet doen.
Zo staat zijn moeder aan het begin van alle tekenen die Jezus doet. Die hemelse Vader is van belang, maar
zeker ook hier de aardse moeder, die Jezus bij deze wereld houdt en op zijn verantwoordelijkheid wijst.
Misschien dat daarom de Rooms Katholieke Kerk Maria als moeder van Jezus zo in ere houdt. Zij houdt
Jezus bij de aarde en bij onze problemen.
. . . en ze hebben geen wijn . . .
Wijn staat hier niet alleen voor de drank voor de maag, maar ook voor het feest, voor het leven en het
goede van het leven, voor de ziel. Ze hebben geen wijn, waarschuwt de moeder van Jezus. Er is dus wat
mis in Kana en in de wereld waar Jezus komt. Het is dus niet een inkoopprobleem, maar het missen van de
ware vreugde en de verbinding met God. Er is geen feest mogelijk zo. Het is het begin van een kort maar
vreemd gesprek. Bij Johannes gaan gesprekken vaker zo: Jezus antwoordt op een manier die we niet
verwachten. Het gaat meteen de diepte in. Er wordt veel meer gezegd dan op het eerste gezicht normaal
is.
Ze hebben geen wijn . . ., er is geen feest mogelijk . . . Eerst zegt Jezus: ‘Wat heb ik daar mee te maken?
Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Hiermee lijkt het of Jezus zich terugtrekt, Hij voelt geen
verantwoordelijkheid en voelt zich niet geroepen er nu iets aan te gaan doen, lijkt het wel. Hij interpreteert
de vraag van zijn moeder om zich nu al in volle glorie te laten zien. En daar is het volgens Johannes de tijd
nog niet voor. Maar zijn moeder kent Hem al langer en zegt tegen de bedienden om te doen wat Hij zegt.
En dan doet Jezus iets wat Johannes een teken noemt. Het water in de vaten met water om je in te wassen
blijken gevuld met wijn. En wat voor wijn! De kwaliteit was heel goed, maar ook de hoeveelheid: 6 vaten
van zo’n 120 liter, dat is zo’n 700 liter wijn! Het feest was gered! Er was veel leven, vreugde en feest
mogelijk en in overvloed, voor dagen weken, jaren. Want zo hoort het leven hier op aarde te zijn, lijkt het
wel of Johannes wil zeggen: Dit is een teken van het koninkrijk dat komt. Dit laat iets zien van hoe de
wereld, het leven is bedoeld.
Zo wordt dit eerste wonder van de geredde bruiloft die verstoord leek te worden tot een voorbeeld van de
komende tekenen van het koninkrijk dat gaat komen.
En er komen in het Johannes evangelie nog veel meer van die tekenen. Zoals in de gelezen tekst van Jesaja
de bruiloft het beeld is van het herstelde verbond tussen de Heer en zijn volk. Het volk, dat door Jesaja
vrouwe Sion wordt genoemd, krijgt een nieuwe naam: ‘Verlatene’ wordt ‘Mijn welbehagen’ en
‘Troosteloos oord’ wordt ‘Mijn bruid’. Het volk dat in Babel gevangen zat en dacht dat hun contact met hun
God was verbroken, krijgt een toekomst die niemand meer voor mogelijk had gehouden.
Tekenen vormen de rode draad in het Johannes evangelie. Wie er niet genoeg van krijgt, vindt het vast
jammer dat Johannes tegen het einde van zijn evangelie zegt dat Jezus nog ‘vele tekenen heeft gedaan die

niet beschreven zijn in dit boek’. Of is dat misschien juist het kenmerk van die tekenen, dat die er nooit
genoeg kunnen zijn?
Misschien is het wel de bedoeling dat de tekenen niet alleen toen en door Jezus alleen werden gedaan,
maar dat er ook nu nog tekenen moeten zijn die verwijzen naar het rijk dat kan komen. Willen wij
bruiloftsgasten zijn, dan kunnen en mogen wij niet, als er een feest dreigt mis te lopen, zeggen ‘wat heb ik
daar mee te maken?’ Dan is het aan ons, de bruiloftsgasten om wat te doen. Al is het nog maar zo klein, is
niet het hele feest te redden, kunnen we niet ineens honderden liters wijn regelen, maar een beetje moet
toch kunnen. Zodat mensen die het feest van het leven, de hoop op toekomst kwijt zijn, door ons handelen
een teken van hoop krijgen. Dat het anders kan dan ‘wij eerst’ en ‘alle anderen eruit’. Dat het anders moet
dan ‘ik kom alleen op voor onszelf’ en we bouwen een muur om ons heen om anderen buiten te houden.
Dat het anders zal zijn dan ‘ze moorden elkaar maar uit, als ik er maar geen last van heb.’ Dat soort
hoopvolle tekenen, zoals Jezus die deed, heeft de wereld vandaag ook nodig. En daarvoor worden jij en ik
uitgenodigd: Zorg dat het leven een oneindig feest wordt, hier en nu en in de toekomst.
Maar zijn wij daartoe wel in staat? Kunnen wij boven onze beperkingen en onmogelijkheden uitstijgen?
Dat is nu het bijzondere aan de tekenen van Jezus: doordat wij onze beperkte kracht en mogelijkheden
inzetten kan het ineens tot meer worden dan je dacht. Er blijkt een wonderlijke inspiratie uit te gaan van
de omgang met die Jezus van Nazareth.
Hendrik Marsman, Nederlands dichter, schreef een gedicht over een afgekeurd muziekinstrument en wat
daar wonderbaarlijk mee kon gebeuren in de handen van een musicus:

Het instrument
Het was een dor en taai karkas,
dat niet meer te bespelen viel;
het donker klaaghout van de ziel
zou brandhout zijn en weldra as.
Maar toen de muzikant het nam
om het althans de eer te geven
van een verheven zwanenzang,
begon het in zijn hand te leven.
en kraaide als een jonge haan. –
Hij greep de strijkstok, om de zwaan,
als was ‘t een haan, voorgoed te kelen,
maar zie, het snijden werd een strelen
en ’t slagerstuig een toverstaf.
Het oud karkas begon te zingen
vol goddelijke duizelingen,
verrukt als op de eerste dag.
Laten we met Franciscus bidden dat wij zo een instrument mogen zijn die tekenen oprichten van het
koninkrijk, waarvan we hardnekkig blijven geloven dat het mogelijk moet zijn.
Amen.

Bemoediging:
vg.:
Onze hulp in de naam van de Levende,
gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg.:
Hij is trouw in eeuwigheid
gem.: Hij laat het werk van zijn handen nooit los. Amen.
Drempelgebed
God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen
bij U en elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar
...
Wij vragen U:
neem ons bij de hand
en help ons,
dat wij samen verder gaan
op uw weg.
Amen.
Kyriegebed
Wij bidden U Heer, om ontferming
voor de wereld waarin we leven.
Soms begrijpen we daar niets meer van.
Er zij zoveel mensen bang,
omdat er bij hen oorlog is.
Grote mensen, en kleine kinderen hebben honger.
Overal weer moeten mensen vluchten,
worden mensen gemarteld, onschuldigen gedood.
Overal lijkt het of de grote monden het voor het zeggen hebben
Of omzien naar elkaar en aandacht hebben voor zwakken stom is.
We bidden U: leer ons om niet te vergeten
dat wij zelf ook kleine en falende mensen zijn
die uw aandacht en inspiratie hard nodig hebben.
Daarom bidden we samen:
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gebed
Schepper van hemel en aarde,
in Kana zien wij in Jezus
door het eerste van zijn tekenen,
het begin van de aarde zoals die bedoeld is.
Al het geschapene veert op,
waar weer feest kan worden gevierd.
Daar verlangen wij naar, God.
Tekort verandert U overvloed,
water verandert U in wijn;
dood verdwijnt en leven verschijnt
Als U naar ons omkijkt
en uw licht over ons doet schijnen.
Wij hopen dat de mens zich afkeert van het boze
dáárop hopen wij, God.
In de verandering van water naar wijn
keert gij verdriet om naar vreugde
en angst naar heerlijkheid.
In Kana giet U
overvloed aan leven over de aarde
waarin hemel en aarde
in liefde samensmelten
om eindeloos vrucht te geven.
Maak ons tot een instrument van uw vrede
om tekens van uw rijk op te richten.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Zegenwens
Dat jouw leven anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt voor de mensen op jouw weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent, voor nu en altijd.
Amen.

