
zondag 17 januari 2021 in het Kruispunt 
(online-kerkdienst) 

  
 
 
 
 
 
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. 
 
piano 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. 

 
piano Liedboek 525, 1.4.5.   Wij willen de bruiloftsgasten zijn... 
 
uitleg en overweging 
 
  
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---weemoed--- 

 

Deze tekst zult u wel kennen.  

Hij spreekt tot de verbeelding:  

Jezus die water in wijn verandert.  

 

Deze tekst komt ook aan het begin van elk jaar langs,  

in de tijd van epifanie, waar er elke zondag  

iets meer van Jezus aan het licht komt.  

 

Maar hoe bekend dit verhaal ook is  

- wie had ooit gedacht dat we dit verhaal  

met enige weemoed zouden lezen of horen?  

Misschien wel met een beetje pijn.  

 

Want we lezen over iets moois dat bij ons niet kan.  

Al lang niet meer.  

 

Hier is er een bruiloft, dat is iets moois, iets met gemeenschap,  

nabijheid, veel mensen bij elkaar, feest  

- dingen die wij al lang niet meer kunnen doen en die wij  

toch ook missen.  

 

Dingen waarvan we steeds meer merken dat ze bij het samenleven horen.  

Het zou goed kunnen 

dat dit verhaal nu in deze tijd 

aan ons gemis en ons verlangen raakt... 

 

 

---beelden--- 

 

Maar wellicht moeten we ons toch wat losmaken  



van het beeld van bruiloft en ons gemis  

van feesten en bijeenkomsten.  

 

Want ook Johannes gaat het eigenlijk niet om die bruiloft.  

 

Dat kun je er aan zien dat hij geen namen noemt,  

ook helemaal geen bruid trouwens.  

 

De enige namen die hij noemt zijn  

van Jezus en diens moeder.  

 

Als we alleen het Johannesevangelie hadden,  

zouden we niet eens weten dat zij Maria heet.  

 

Het is niet zozeer een verhaal over een bruiloft op een bepaalde plek  

op een bepaalde datum,  

het is een verhaal vol van beelden en symbolen,  

want we hebben met Johannes te maken.  

 

En Johannes bedoelt nooit alleen maar het gebeuren wat hij vertelt,  

hij geeft weinig om historiciteit,  

al zijn verhalen verwijzen naar de "hogere betekenis".  

Daarom is er zovaak sprake van misverstand in het Johannesevangelie,  

omdat niet iedereen op symbolen zit te wachten.  

 

Het is eigenlijk niet eens één verhaal,  

Johannes stipt symbolisch meerdere punten aan  

waarop hij de betekenis van Jezus wil laten uitkomen. 

 

 

---derde dag--- 

 

Op de derde dag was er een bruiloft.  

De derde dag vanaf wanneer?  

 

Dat zegt Johannes niet, en daar gaat het hem ook niet om.  

Het gaat hem er om dat we opletten  

als we dit horen.  

En het gevoel krijgen: er gaat iets nieuws beginnen.  

 

Want er is iets met de derde dag.  

 

Op de derde dag kreeg Mozes de geboden op de berg,  

op de derde dag kwam Jona vrij uit de buik van de vis,  

op de derde dag zal Jezus vrijkomen  

uit de dood die hem gevangen hield.  

Iets met nieuwe vrijheid is het altijd als we "de derde dag" horen.  



°°°°° 

Het zou ook goed kunnen dat Johannes de dinsdag bedoelt.  

De dinsdag is volgens een joods gebruik  

de meest geschikte dag om te gaan trouwen.  

 

Want als je het scheppingsverhaal leest  

dan is de derde dag de enige dag  

waarop twee keer vermeld wordt dat het goed was.  

 

Een keer voor de bruid, een keer voor de bruidegom,  

zeggen de rabbijnen.  

 

Het zou kunnen dat Johannes hierop doelt, maar ik denk het niet.  

Het lijkt me onwaarschijnlijk,  

want verderop het reinigingsritueel legt hij uit als  

"joods" gebruik, en dan is het vreemd dat hij dat hier niet doet. 

 

 

---liefde--- 

 

Bruiloft is een verhaal van de liefde.  

 

Tussen twee mensen, ja, maar er worden geen namen genoemd,  

dus daar gaat het Johannes niet om,  

het gaat hem om de liefde tussen God en zijn mensen.  

 

Jezus is de enige naam die wordt genoemd  

in dit verhaal, het gaat om Jezus,  

en hij is gekomen om de liefde tussen God en zijn mensen  

nieuw leven in te blazen.  

 

Dat Jezus hier het feest dat dreigde in te zakken nieuw leven inblaast,  

dat staat voor de relatie tussen God en zijn mensen,  

een liefdesrelatie.  

Jezus gaat die relatie nieuw leven inblazen.  

 

Door hem wordt het leven van de mensen met God  

weer een feest, en dat valt te merken,  

te proeven - het wordt beter dan het ooit is geweest.  

 

 

---in het reine--- 

 

De vaten die daar stonden waren voor het Joodse reinigingsritueel,  

schrijft Johannes.  

 

Rein en onrein waren woorden die speelden  



rond de relatie met God.  

 

Als je onrein bent, dan wil dat zeggen dat de relatie met God  

verstoord is.  

 

Wat heb je nodig om met God weer in het reine te komen?  

Water of wijn?  

De focus op wat niet goed is  

- of het vieren van de verbinding?  

Jezus slaat de toon van het feest aan,  

het vieren van het leven.  

 

Alsof Jezus wil zeggen: niet het bezig zijn met wat fout is  

moet je inspiratiebron zijn,  

maar het leven vanuit je bron.  

Het goede leven, de liefdesrelatie tussen mens en God.  

 

°°°°° 

Niet dat Jezus niets heeft aan te merken op mensen  

die de verkeerde keuzes maken,  

in tegendeel, maar dit was, zo schrijft Johannes,  

het eerste teken.  

De toonzetting, het beginakkoord.  

En dat gaat over de liefdesrelatie  

tussen God en mens, en Jezus blaast die nieuw leven in. 

 

 

---liturgie--- 

 

Er zijn bijbeluitleggers die er van uitgaan dat Johannes  

in dit verhaal ook de liturgie van de  

beginnende christelijke gemeente laat doorschijnen.  

 

De ceremoniemeester is niet alleen zoals bij ons op bruiloften  

de regelaar van de klusjes:  

wie mag wanneer een stukje doen,  

wanner komt het eten?  

 

Maar een gastgever, een voorganger aan tafel.  

En de dienaren, in het grieks diakenen, helpen daar bij.  

 

Dan wordt dit verhaal een symbolische uitdrukking  

van de bijeenkomsten van de eerste christenen,  

hoe zij zich daar in de gemeenschap  

altijd weer kunnen verbazen over  

hoe goed het doet om de overdaad van Jezus te ervaren.  

 



De goede wijn, waardoor je het hele leven  

en alle gewone dingen onder het aspect  

van Gods overweldigende liefde  

voor de mensen leert zien.  

 

En zo is dit geen verhaal over wat er toen en daar  

in Kana gebeurd is maar een verhaal  

over wat er in de liturgie, in een kerkdienst,  

en dus ook bij ons in de kerk gebeurt. 

. 

En zo komen wij bij de levensuitingen van de christelijke gemeenschap,  

bij haar sacramenten,  

vorige week bij de doop en vandaag  

bij de viering van de maaltijd van de Heer  

zoals die in de beginnende kerk werd gevierd,  

- en zo zijn we ook weer bij ons gemis en onze pijn,  

want wij hebben al heel lang  

geen avondmaal meer gevierd,  

dat was voor het laatst in februari vorig jaar,  

weet u nog? 

 

Je zou er bijna een gevoel van krijgen zoals aan het begin  

in dit verhaal: het feest begint in te zakken.  

Het leven gaat er uit.  

Een van de belangrijkste dingen ontbreekt.  

 

Gebrek aan wijn,  

gebrek aan feestvreugde,  

gebrek aan verbondenheid in ons geval.  

. 

°°°°° 

 

Gaat het die kant op? Is dat wat we voelen?  

Dat de beperkingen vanwege het virus  

de blijdschap er uit halen?  

De angst opwekken of het wel goed komt? 

 

Heeft dit allemaal gevolgen voor onze "lijn naar boven",  

voor de verbinding met de Eeuwige,  

ook persoonlijk?  

 

Wordt het moeilijk, geloven, hopen, liefhebben? 

 

 

---toch--- 

 

Jezus zorgt dat het feest van verbondenheid met God  



door kan gaan.  

 

Hij zorgt er voor dat het gebrek dat er geconstateerd wordt,  

geen doorslaggevende rol krijgt.  

 

Misschien kunnen we ons in corona-tijd die gedachte  

te binnen roepen.  

Jezus is degene die ons geloof blijft voeden.  

Ook in tijden van gebrek,  

ook in tijden van corona.  

 

Hij nodigt ons uit om op de verbinding te letten,  

op wat er wel is,  

en niet alleen maar te focussen op wat niet goed is.  

 

Nog even volhouden en ons concentreren op het wezenlijke.  

 

Jezus is: liefde van God voor ons mensen.  

 

Ook als niet alles er is om het goed te vieren:  

we zijn geliefde mensen.  

Zonen en dochters van God.  

 

We leven uit liefde.  

Liefde eenmaal uitgesproken... 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
piano Liedboek 791   Liefde, eenmaal uitgesproken... 
 

 


