
zondag 19 januari 2020 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 62, 1-5 

Jes 62, 1-5 

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 

totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 

2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 

die de HEER zelf heeft bepaald. 
3 Je zult een schitterende kroon zijn 

in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 

in de hand van je God. 
4 Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 

maar je zult heten Mijn verlangen 
en je land Mijn bruid. 

Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 

zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 

zo zal je God zich over jou verheugen. 

 
lied Liedboek 176, 1.2.   Om Sions wil... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 2, 1-11 
Johannes 2, 1-11 
1  Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus 

was er, 
2  en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 

3  Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben 
geen wijn meer.’ 

4  ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 

5  Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat 
het ook is.’ 

6  Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk 
met een inhoud van twee à drie metrete. 

7  Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de 

rand. 
8  Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ 

Dat deden ze. 



9  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 

10  en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als 
ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 

11  Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij 

toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 
 
lied  Liedboek 525   Wij willen de bruiloftsgasten zijn... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

--waarom dit? 

 

dit was het eerste teken van Jezus, zegt Johannes.  

Zeg maar: de actie waarmee hij zichzelf presenteert.  

Zo wil hij dus gekend worden. 

 

Je zou denken: hij had wel wat beters kunnen verzinnen  

om van zich te doen spreken!  

 

Hij had toch beter een blinde, een verlamde  

of een zieke kunnen genezen!  

Dat ligt toch meer in de lijn van de taak  

die hij op aarde ging vervullen?  

 

Als het toch al een wonder is dat er gebeurt,  

natuurwetten buiten werking worden gesteld,  

dan toch liever voor iets nuttigs,  

iets dat mensen helpt?  

 

Maar veel water in nog veel meer wijn te veranderen,  

waar is dat goed voor?  

 

Hebben we niet meer behoefte aan verhalen die ons vertellen  

dat Jezus van alcoholisme bevrijdt  

en mensen water laat drinken? 

 

Bovendien: Waar komen u en ik er dan in voor?  

Zelfs wanneer het zo wonderbaarlijk gebeurd zou zijn  

als door Johannes beschreven wordt:  

het gaat over Jezus en wat hij kan.  

 



Maar niet over ons, het zou een verhaal kunnen blijven  

van die ene gebeurtenis toen en daar,  

met de mensen van toen en daar,  

een verhaal dat ons verder niet raakt.  

 

 

---blijdschap--- 

 

Misschien is het goed als we het toch even  

tot ons door laten dringen.  

 

Het eerste wat Jezus doet is de mensen opzoeken  

in hun blijdschap, in hun mooie momenten.  

Waar ze genieten van het leven.  

Op een feest waar de liefde wordt gevierd.  

 

Heel belangrijk vindt Johannes het om dat  

als eerste te zeggen: tussen de zoon van God  

en de mensenkinderen was het liefde  

op het eerste gezicht.  

 

Hij houdt van de mensen en wil dat ze hun  

feesten kunnen vieren.  

Dat hun vreugde de kans krijgt.  

 

Een vriend van het leven en de liefde, dat is zijn kenmerk.  

Dat is ontzettend belangrijk om te horen:  

hij komt in de naam van de liefde naar de mensen. 

 

 

Wij lezen daar gemakkelijk overheen,  

want wij kennen het hele evangelie,  

en we weten van de Goede Herder,  

van de trooster van de zielen en  

brood van het leven  

- allemaal termen die we met Jezus associëren.  

 

Maar we worden nu door Johannes in een situatie geplaatst  

waar we dat allemaal nog niet kunnen weten.  

 

Een mens die namens God naar de mensen komt  

- en hij komt om de liefde en de blijdschap  

een kans te geven. 

 

 

Het had bij wijze van spreken ook anders gekund.  

 



Hij had in de lijn van Johannes de Doper kunnen oproepen  

tot boete en bekering, hij had de mensen  

de wacht kunnen aanzeggen,  

tot afzien van genot en tot ascese  

kunnen oproepen.  

Waarschijnlijk waren er wel mensen die dat van hem verwachtten.  

 

En natuurlijk kennen we Jezus als degene  

die de regels van het leven aanscherpt:  

"tot de ouden is gezegd... maar ik zeg u:"  

- de man die het geweten van de mensen  

op scherp zet.  

En natuurlijk is hij ook de man die alleen door  

de ontmoeting met hem de mensen  

geneest van hun verkeerde levensoriëntatie.  

En er is het beeld van het lam van God dat de zonde  

van de wereld draagt.  

En hij zal oproepen om hem te volgen op de weg  

van afzien van jezelf.  

En nog wel meer beelden... 

 

 

Maar bij al deze beelden: wat er ook van hem  

zal worden gezegd of over hem zal worden gedacht  

of voor hem zal worden bedacht:  

hij komt voor een verhaal van liefde.  

Dat is het  eerste wat er van hem te melden valt.  

En dat moet alle andere verhalen hun kleur verlenen. 

 

 

Verder is Johannes weinig concreet.  

 

Mocht u willen weten wie het dan waren die er trouwden  

met elkaar in Kana, en wanneer dat was,  

en wie de gasten waren  

- Johannes vertelt het niet.  

 

Als we alleen het Johannesevangelie hadden gehad,  

zouden we niet eens de naam van Maria weten,  

het is voor Johannes "de moeder van Jezus".  

 

En terwijl het Lukasevangelie b.v. Maria min of meer  

op de voet volgt en haar noemt  

in haar zwangerschap, bij de geboorte in de stal,  

als echtgenote van Jozef,  

als vluchtend naar Egypte,  



als bezorgde moeder van een twaalfjarige zoon  

die zoei is geraakt  

- verschijnt "de moeder van Jezus" maar twee keer  

in het Johannesevangelie:  

hier bij het eerste optreden van Jezus,  

en op het eind van het evangelie,  

terwijl Jezus aan het kruis hangt.  

 

Bij beide momenten vermeldt Johannes dat Jezus daar  

"zijn heerlijkheid openbaarde".  

Jezus noemt haar niet moeder, maar vrouw.  

 

Afstand.  

 

Het gaat Johannes niet om de concrete mensen.  

De enige die een naam heeft in het verhaal  

is Jezus.  

 

Het gaat hem niet om de liefde tussen een  

bruid en een bruidegom, het gaat hem  

om de liefde tussen God en zijn mensen.  

 

 

---God en mens--- 

 

Thora en profeten hebben het vaak over een bruiloft  

als beeld voor de verbinding tussen God  

en zijn volk.  

Een verbinding van liefde en trouw.  

 

En Jezus is er om deze verbinding, dit feest,  

aan de gang te houden.  

Nieuw leven in te blazen.  

 

Nog mooier, nog lekkerder te maken  

dan het al was, tot verbazing van de mensen,  

en zonder dat iemand kan zeggen  

hoe het precies in zijn werk gaat.  

 

Er zijn zoveel dingen waardoor die verbinding tussen God en mensen  

zijn glans kan verliezen of in het water kan vallen.  

 

Er is te weinig, het is op, het lukt niet meer,  

het duurt al zo lang, de blijdschap is er uit.  

 

Daar is Jezus voor.  

 



Hij wil dat het feest van God en mensen aan de gang blijft,  

ook als er tekort dreigt en de glans er uit is.  

 

Hij wil dat de verbinding met God  

genoten en gevierd gaat worden.  

 

Waar hij is wordt het leven met God een feest.  

 

 

---wonder--- 

 

Ja, ik hoop dat het u lukt om niet gefocust te blijven  

op dat wonderbaarlijke in dit verhaal.  

 

Hoe kan dat nou, water in wijn?  

Hoe zou dat dan gegaan moeten zijn?  

En wanneer precies veranderde dat?  

Welke natuurwetten heeft Jezus dan  

buiten werking gesteld?  

 

Hij heeft vooral, zo las ik ergens, één harde natuurwet  

buiten werking gesteld: zorg voor jezelf  

en bemoei je niet met het probleem  

van een ander.  

 

Een natuurwet die we denk ik allen in ons bloed hebben.  

Jezus ziet het probleem van die bruidegom  

als zijn eigen probleem en  

laat de ander niet in de kou staan.  

 

Hoewel hij eigenlijk zover nog niet was... 

 

En daar komen wij dan misschien toch ook in beeld.  

Zien waar gebrek is.  

Waar het leven zijn glans verliest en de blijdschap verdwijnt.  

 

Dan iets doen, elkaar de wijn van de vreugde geven.  

Gewoon met wat je hebt en wat je kunt,  

wat er is, ook al is het  

vanzelfsprekend aanwezig als water.  

 

Talenten, relaties, ideeën, anderen vragen om te helpen  

- maakt niet uit.  

Er is zoveel dat je kan doen. 

 



Als je maar iets doet als je ziet dat mensen  

de vreugde van het leven met God  

niet lukken wil.  

 

De uitdaging is misschien wel om er gevoelig voor te zijn.  

Zoals de moeder van Jezus voortijdig  

aanvoelde dat er iets niet goed was,  

moeders hebben dat vaak heel snel door.  

 

Daarvoor moet je je ogen en oren  

en alle zintuigen open houden.  

 

 

---even maar--- 

 

Mijn oog viel op het volgende vers.  

Dat we niet gelezen hebben omdat het meestal  

bij het volgende verhaal gerekend wordt.  

 

"Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder,  

zijn broers en zijn leerlingen,  

en daar bleven ze een paar dagen".  

Ze bleven daar niet lang, vertalen anderen.  

 

En ik dacht: ja, Jezus bleef niet lang.  

 

Hij was niet lang op die bruiloft maar  

hij liet genoeg achter (600 liter)  

om het feest aan de gang te houden.  

 

Jezus was ook niet lang op deze wereld,  

en toch liet hij een schat van woorden  

en handelingen achter,  

woorden en verhalen die iets doen, 

 waardoor mensen in zijn spoor gebrek en tekort  

kunnen verhelpen,  

het op kunnen laten klaren in levens  

die droevig verlopen,  

opdat de verbinding van God en mensen  

een feest kan blijven.  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 



lied Liedboek 791   Liefde, eenmaal uitgesproken... 
 
 


