
Bijbelsteksten: Jesaja 62: 1 – 5 en Johannes 2: 1 – 11 (de bruiloft te Kana) 
 

Wie zou daar niet graag bij zijn geweest! Alleen al om het feest. 
Vele gasten zijn genodigd.  
Zelfs Maria en Jezus, met zijn pas om zich heen verzamelde leerlingen, zijn van ver 
gekomen om dit feest bij te wonen.  
Misschien zegt u, ik had er ook wel als leerling van Jezus bij willen zijn, wat een 
leermeester is die Jezus. Water veranderen in wijn. 
Of als ceremoniemeester, de schrik dat de wijn op is, en dan nog betere wijn mogen 
schenken dan aan het begin van het feest. 
Of als bediende, of juist niet als bediende, want wie vult nu watervaten, die dienen 
voor de voetwassing aan het begin van het feest, opnieuw met water?  
Met hoeveel moeite hadden ze die vaten, van elk minimaal 80 liter water, al niet vol 
gekregen?  En dan weer van voren af aan te moeten beginnen. 
Of is gast zijn toch beter, mee te mogen drinken van die nieuwe wijn! 
Misschien denkt u wel, dit verhaal kan toch niet gebeurd zijn! 
Water veranderen in wijn!  
Wat wil Johannes toch zeggen met dit verhaal. 
Wil hij ons laten weten dat een feest zonder wijn niet mogelijk is? 
 
In het evangelie van Johannes staan geen gelijkenissen, maar zeven 
wonderverhalen.  
Johannes noemt deze wonderen tekenen, want ze be-tekenen iets. 
En zo kunnen we dit verhaal lezen, als een verhaal met een be-tekenis.. 
Het begin is al heel opvallend: Op de derde dag…..  
Als het zo begint weet je… opletten, nu gaat er iets van godswege gebeuren.  
Op de derde dag keert alles ten goede. 
Volgens Pinchas Lapide, een joodse theoloog, heeft een jood geen uitleg over de 
derde dag nodig, want hij weet dat het hier om een dinsdag moet gaan, de derde dag 
is de derde scheppingsdag, uit het boek Genesis.  
Op de derde dag was een bruiloft. 
En dan gaat het Johannes niet om ’de bruiloft van die en die, dan en dan’, het gaat 
hem om een andere bruiloft’.  
Niet van ’de bruiloft die bijna mislukte en toen gelukkig nog net gered werd’. 
Het gaat niet om een gewóne bruiloft, maar om het heilig verbond van God met zijn 
volk. 
 
Zoals in het verhaal van de tien meisjes met hun olielampen, in afwachting van de 
bruidegom de bruid ontbreekt, ontbreekt ook in dit verhaal de bruid. 
God is de bruidegom en Israël is de bruid. 
Met deze woorden, bruidegom en bruid, wordt de verbondenheid tussen God en 
mensen uitgedrukt 
Wij zijn in afwachting van de bruidegom. 
Johannes ziet ook in Jezus de bruidegom die feest wil houden met zijn gemeente, er 
is een bruiloftsmaal op handen, met gaven in overvloed.  
Hiervan droomden al de profeten, zoals we lazen in Jesaja. 
Daar wordt Jeruzalem een nieuwe toekomst aangekondigd. 
Gods vreugde over de stad wordt vergeleken met de opgetogen liefde van een 
bruidspaar en is de bruiloft het beeld van het herstel van het verbond van God met 
zijn volk.  



In de gestalte van de jonkvrouwe Sion krijgt het volk daar nieuwe namen.  
Verlatene wordt Mijn Welbehagen en ‘troosteloos oord’ wordt mijn bruid. 
Waar de ballingschap in Babel het einde leek van Gods verbond met zijn volk, vormt 
deze juist de opmaat tot een toekomst die voor onmogelijk werd gehouden. 
 
Er is een bruiloftsmaal op handen met gaven in overvloed……Maar schijn bedriegt!  
Er is geen wijn meer in huize Kana.  
Er is geen druppel wijn, het verbond van God met de mensen is op sterven na dood 
en er klinkt in door, wanneer zal God ten vólle de Bruidegom zijn van zijn volk? 
Vóór het zover is moet er nog veel gebeuren en moet er nog veel veranderen. 
Johannes sprak er over, mensen kom tot inkeer, ga anders leven. 
Zonder wijn wordt het leven smakeloos en kleurloos.  
 
Er is geen wijn en Jezus laat niet eerder zijn eerste teken zien dan wanneer hij zich 
daar van godswege toe geroepen weet. 
Hij laat zes watervaten tot de rand vullen met water en zie het water is wijn 
geworden. 
Zes, nog net niet de volheid van zeven. 
Zes betekent, nog even en je zult Gods heerlijkheid zien. 
En waar de wijn vandaan komt, de ceremoniemeester weet het niet, het is een 
mysterie. 
Als je de woorden in dit verhaal ziet als tekenen dan vállen die woorden water en 
wijn met hun diepere betekenissen en zie je dat ze te maken hebben met nog net 
niet, nog even.. 
Want wijn staat voor het beloofde land, voor het koninkrijk. 
Hier bij Johannes is het heil, het leven, in kannen en kruiken.  
Daar moet nu uit geput worden, daar mag op gedronken worden. 
De maaltijd die de Heer aanricht op zijn berg, voor alle volken, met de beste wijn, die 
maaltijd komt in het vizier.  
Het feest moet nog beginnen, de tekenen zijn er al. 
 
Soms kan ook in je eigen leven, de wijn zomaar op zijn en er het gevoel zijn geen 
uitzicht te zien. Vooral in deze tijd ervaren we het allemaal. Het al zo lang moeten 
mijden van ontmoetingen, geen voluit samen kunnen zingen, zijn er naasten die 
overlijden omdat ze besmet waren door het virus.  
Toch mogen we erop vertrouwen dat de verbondenheid tussen God en ons mensen 
blijft tot het eind. God blijft aanwezig, wat er ook gebeurt in ons leven. 
Zoals door het teken van de wijn Gods heerlijkheid zichtbaar werd, mogen ook wij, 
voor zover in ons vermogen ligt, meewerken aan die heerlijkheid, aan het verbond 
tussen God en mensen en mogen, met vallen en opstaan, ons voorbereiden op de 
komst van de bruidegom.  
 
 
 


