
zondag 14 januari 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Numeri 20, 2-13 
 
lied Liedboek 655   Zing voor de Heer... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 2, 1-11 
 
lied  Liedboek 525, 1.4.5.   Wij willen de bruiloftsgasten zijn... 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---dinsdag--- 

 

Op de derde dag gebeurt het, zo begint Johannes.  

 

De derde dag, dat doet bij bijbelvaste mensen  

belletjes rinkelen: de derde dag,  

dat is de dag van de opstanding.  

 

Zou het de bedoeling zijn dat we daar  

meteen aan denken,  

meteen aan het begin van het evangelie van Johannes,  

in het tweede hoofdstuk al?  

 

De kans is groot dat Johannes aan iets anders denkt.  

 

In de joodse traditie is de derde dag van de week  

de dinsdag, geteld vanaf de sabbat, de rustdag.  

 

De dinsdag geldt als de ideale dag om te trouwen,  

want de derde dag in het scheppingsverhaal  

is de enige dag waarop twee keer  

gezegd wordt: "het was goed".  

Op alle andere dagen is dat maar één keer.  

 

De derde dag van de schepping, de dinsdag,  

twee keer: "het was goed"  

- een keer voor de bruid, en  

een keer voor de bruidegom, zo zeggen de rabbijnen.  



 

Maar op déze bruiloft gaan de dingen wel wat vreemd:  

de bruid wordt helemaal niet genoemd,  

en de bruidegom maakt niet zo'n goede indruk,  

een blamage is het eigenlijk.  

En in plaats van bruid en bruidegom lijkt het Johannes  

om de gasten te gaan:  

Jezus en zijn moeder in het middelpunt.  

 

Johannes noemt haar alleen "zijn moeder",  

als we alleen het Johannesevangelie hadden gehad,  

hadden we de naam van Maria niet eens geweten... 

 

 

---eerste--- 

 

Waarom dit verhaal over de bruiloft en de rol van Jezus daarbij  

aan het begin van zijn optreden?  

Hij openbaarde zijn heerlijkheid, zegt Johannes.  

 

Hebt u dat ook?  

Dat u denkt: zijn heerlijkheid - is dat dan alles?  

 

Had hij niet beter wat anders kunnen openbaren?  

 

Had hij zijn eerste wonderdaad niet wat verstandiger  

kunnen invullen?  

Had hij niet beter een blinde of een verlamde kunnen genezen,  

of een melaatse?  

 

Of toch minstens verdrietige mensen troosten  

of een vergiftigde bron kunnen saneren  

of zoiets?  

 

In plaats van iets nuttigs te doen zorgt hij  

voor een overdaad aan alcoholische drank.  

Moet je daar nou zo blij mee zijn? 

 

En het is ook geen gelijkenis, gewoon een vertelling v 

an een gebeurtenis.  

Geen woorden blijkbaar waarmee Jezus naar iets anders verwijst.  

  

 

---bruiloft--- 

 

Nu is Johannes wel een evangelist met voorkeur voor symboliek.  

 



Misschien moeten we toch maar even  

de vensters van onze waarneming  

wat open zetten en proberen  

een laagje dieper af te steken.  

 

Als het om de bruidegom gaat,  

horen wij bij Hosea en de andere profeten  

en bij Mozes vaker:  

de Eeuwige is de bruidegom van Israël.  

 

Als de bijbel een beeld gebruikt voor de relatie  

tussen God en zijn mensen,  

dan gebruikt hij daarvoor vaak het beeld  

van de bruiloft.  

 

Mozes en de profeten spreken van een verbond  

tussen God en mensen.  

 

De bruiloft van deze twee mensen herinnert dan misschien  

aan die ene grote bruiloft,  

die tussen God en zijn mensen.  

 

Als het een weergave van een gebeurtenis is,  

dan zullen de bruiloftsgasten daar  

niets van begrepen hebben,  

maar dat kan nog wel de reden zijn  

waarom Johannes het vertelt.  

 

En de plaats Kana heeft de klank van Kanaän in zich,  

het land van de belofte.  

Misschien is het geen toeval.  

 

Dat er te leven valt, dat het leven vrij zal zijn van slavendienst.  

Vrij en blij. Mensen die leven met God.  

Zo moet het zijn.  

Zo moet het worden. 

 

 

---hapering--- 

 

Maar er is iets mis.  

 

Die bruiloft, die relatie van God en mensen,  

dat is een verhaal van lek en gebrek.  

Tekort aan alle kanten.  

Zes vaten, geen zeven. Geen voltalligheid. 

Altijd te weinig. 



 

We hebben het niet, we kunnen het niet,  

het is er niet.  

 

Het leven stroomt niet maar stokt.  

Op hoop volgt teleurstelling.  

Het feest valt in het water.  

 

Of, om met Annie M.G. Schmidt te spreken:  

er zit een worm in elke juttepeer.  

Het is niet leuk, het is niet goed, h 

et komt niet van de grond,  

het is niet zoals het bedoeld is,  

het is niet zoals het moet zijn.  

Het is niet om vrolijk van te worden.  

 

Zoveel dingen waardoor mensen gaan roepen:  

kyrie eleison, ontferm u,  

voorzie in ons gebrek,  

zorg dat het goed komt,  

zorg dat de wereld waarin we leven betrouwbaar is,  

zorg dat mensen blij kunnen zijn en vrij kunnen leven.  

 

Die bruiloft, die relatie van God en de mensen,  

dat zit niet goed.  

Je kunt het zien aan de vaten die daar staan.  

 

Die zijn bedoeld voor de rituele reiniging.  

Godsdienstige regels die je in je leven  

op God betrokken houden,  

en je geloven aan de gang houden.  

 

De vaten zijn leeg.  

Zit geen water in.  

Worden kennelijk niet meer gebruikt.  

 

Zijn de oude gebruiken hol geworden en nietszeggend?  

 

Doet men nog wat met geloof in Galilea?  

Gebeurt er nog iets met reiniging?  

... 

Hoe levend zijn onze godsdienstige gebruiken?  

 

Doen we er nog wat mee?  

Helpen ze ons om op God betrokken te blijven?  

 

Onze godsdienstige voorwerpen? 



 

Of staan ze ongebruikt in een hoek?  

Stomme getuigen van een vergane glorie? 

. 

Als de wijn op is, dan is er bijbels gesproken  

niets meer aan.  

De wijn is de wijn van het koninkrijk.  

Wijn die het hart blij maakt. 

 

Het eerste wat Noach doet  

zodra hij vaste grond onder zijn voeten heeft is:  

een wijngaard planten.  

De spionnen die een kijkje nemen in het land van belofte,  

nemen druiventrossen mee.  

En als de profeet Amos het heeft over het rijk van God,  

dan zegt hij dat de bergen  

zullen druipen van jonge wijn.  

 

Als de wijn op is, dan hapert er iets in de relatie  

tussen God en mensen.  

 

De moeder van Jezus zegt tegen de bedienden:  

"Wat hij ook zegt, doet dat"  

- en het is goed om te weten dat dat een citaat is  

uit de bijbel van toen.  

 

De weduwe van Sarpat deed wat Elia had gezegd.  

En de farao zei tegen zijn volk: ga maar naar Jozef  

en doe wat hij zegt.  

Dat "doen wat hij zegt" dat staat altijd  

in een verhaal van gebrek dat overvloed wordt.  

 

Wat Maria zegt wijst in deze richting.  

Het wordt overvloed, als Jezus er bij komt.  

 

Hij zorgt er voor dat de voorwerpen van het religieuze leven  

weer een bron worden,  

levend water,  

wijn van het koninkrijk.  

 

Hij geeft weer smaak aan het leven met God,  

en wat voor smaak!  

 

Hij zorgt dat de mensen hun relatie met God weer kunnen hervinden.  

Overvloed.  

Dat het nog wat wordt met die bruiloft,  

met die relatie, met dat verbond.  



 

Vul ze met water! - dat deed Jezus overal:  

oude lege regels opnieuw inhoud geven,  

levend maken.  

 

Als we de maaltijd van de Heer vieren,  

dan is dat in deze lijn.  

De wijn van het koninkrijk, teken van vreugde.  

 

Verlangen naar en verwachten van  

het waarworden van Gods bedoelingen,  

sporen van zijn koninkrijk ontdekken  

in ons leven, leven met God.  

 

Nog steeds zit er een worm in elke juttepeer, maar je kunt wel eten.  

Of om te spreken met een lied van Leonard Cohen:  

"there's a crack in everything, that's where the light comes in".  

 

Gemis roept verlangen wakker.  

Het leven krijgt zijn smaak,  

door te leven met de Eeuwige.  

Bruiloftsgangers zijn we...  

 

We vieren het feest verbonden te zijn met God. Wat een geluk! 

 

 

---teken--- 

 

Het eerste teken was dit.  

Zeven zal Johannes vertellen in zijn evangelie.  

 

Het eerste teken.  

Op een derde dag in Kana.  

 

Zoals het verhaal gaat, moet je annnemen  

dat de meesten er niets van hebben gemerkt.  

Alleen de moeder van Jezus en de bedienden  

weten hoe het is gegaan.  

 

De meesten hebben er niets van gemerkt,  

en misschien is dat vandaag nóg zo.  

 

De meeste mensen leven in overvloed  

en het ontgaat ze dat hun leven  

eigenlijk op een wonderbaarlijke manier  

mooi en goed blijft.  

Dat er alles in zit om blij met de Eeuwige te kunnen leven.  



 

Maar dat is niet vanzelfsprekend.  

Dat is, zeg maar, een wonder.  

 

Ja, wonder.  

 

Nu kun je je er nog druk over maken  

hoeveel natuurwetten Jezus dan  

buiten werking gesteld zou moeten hebben  

bij dit wonder.  

 

Hij heeft in ieder geval één natuurwet buiten werking gesteld,  

namelijk de houding van:  

"ik ben hier te gast,  

ik heb er niks mee te maken,  

het gebrek van een ander gaat me niets aan".  

 

Jezus trekt zich het lot van de mensen  

die tekort en gebrek hebben aan  

en doet er wat mee.  

Hij ziet de nood van de bruidegom als zijn eigen probleem.  

 

Dat is wat mij betreft het wonder waar we nog  

over na zouden kunnen denken.  

 

Want hoe hij voor wijn zorgt, dat is zijn zaak.  

Maar hoe wij, mensen van God,  

elkaar de wijn van de vreugde bezorgen,  

dat is onze zaak.  

 

Waar de smaak van het leven,  

het leven met de Eeuwige,  

bedreigd wordt door gebrek,  

- doe daar iets, help, kom op,  

speel een rol.  

 

Mogelijkheden heb je genoeg:  

spullen, relaties.  

 

Desnoods neem je de meest banale dingen: water.  

 

Zodat de diepe vreugde van het leven met de Eeuwige  

niet verloren gaat. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 



 
 
stilte 
 
lied Tussentijds 201   God die ons aan elkaar... 
 


