
Lezen: Johannes 2: 1-11 ‘De bruiloft in Kana’ 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Vandaag lezen wij met elkaar een uniek gedeelte uit het Evangelie van Johannes, 

dat je niet aantreft in Matteüs, Marcus of Lucas. Sowieso heeft Johannes een heel 

eigen stijl en karakter. Zo tref je in dit evangelie geen gelijkenissen aan. Johannes 

tekent slechts zeven wonderen op, waarvan het veranderen van water in wijn op 

deze bruiloft er een is. Ter vergelijking: in Marcus lees je in het eerste hoofdstuk al 

over een handvol genezingen en duivelsuitdrijvingen. Johannes heeft aandacht voor 

andere zaken, zoals de zeven “Ik ben”-uitspraken van Jezus.  

 Zoals altijd in de Bijbel: het zal geen toeval zijn. De evangelist Johannes heeft 

er een bedoeling mee. Hij maakt een selectie van al die verhalen over Jezus die 

mondeling worden doorgegeven. Hij ordent ze en hij bewerkt ze. Je zou dit evangelie 

kunnen vergelijken met een complexe puzzel. Er zijn door de hoofdstukken heen 

allerlei opzichtige en minder opvallende aanwijzingen te vinden over de persoon 

Jezus en over wat Hij komt doen. Johannes hint als het ware al op wat gaat 

gebeuren. Als lezer gaat het je pas later dagen. Je treft ze ook aan in dit verhaal over 

die bruiloft. 

 Johannes 2 speelt zich af in Kana, een gehucht in de buurt van Nazaret. Dat is 

belangrijk, want dat betekent dat er niet veel te beleven zal zijn geweest in deze 

plaats. Het dagelijks leven zal vooral in het teken van werk hebben gestaan. Een 

bruiloft was dan ook een welkome afwisseling van de dagelijkse sleur. Een feest 

waar het hele dorp voor was uitgenodigd, waar iedereen maanden van tevoren al 

naar uitkeek. Een week lang elke dag feest! 

 Niet zomaar een feest: een bruiloft. Ook dat heeft een dubbele betekenis. 

Want in die tijd stelde een Jood zich de hemel voor als één grote bruiloft. God zelf is 

de gastheer van dit feest en Zijn mensen zijn de gasten. Soortelijke beeldspraak kom 

je verderop in de Bijbel opnieuw tegen, wanneer Christus de bruidegom wordt 

genoemd en de Kerk Zijn bruid. 

 En dan gebeurd het. Zeven dagen feest, maar op de derde dag is men al door 

de wijn heen. Is er te weinig ingekocht? Is het een logistiek probleem? Ligt er ergens 

in de rivier de Jordaan een vrachtschip overdwars? Dat laat de tekst in het midden. 

Hoe dan ook: dit is een ramp. Een blamage van heb ik jou daar voor de 

ceremoniemeester. Dit zal het bruidspaar te horen krijgen zolang ze in Kana wonen. 

Maar ook: een domper op dat feest waar iedereen zolang naar uit had gekeken. 

 Maria brengt dat nieuws aan haar Zoon: “De wijn is op.” Het is meer dan een 

mededeling. Blijkbaar verwacht zij dat Jezus er iets aan kan doen. Want zij zegt 

tegen de bedienden: “Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.” En zo gebeurd 

het: zes grote stenen vaten, van elk ongeveer 100 liter, worden gevuld met water uit 

de put van het dorp. Een klus die uren geduurd moet hebben, terwijl in de feestzaal 

de laatste druppels van de oude wijn ingeschonken werden. 

 Hoe water wijn wordt, dat staat er niet. Toch gebeurt het. De 

ceremoniemeester weet niet van het wonder, maar hij bevestigt het wel wanneer hij 



deze wijn proeft: “Verrukkelijk!” Hij roept de nietsvermoedende bruidegom erbij: “Jij 

hebt het beste bewaard tot het einde! En dan niet één of twee dure flessen, nee, zes 

vaten vol! 600 liter! Het feest kan door!” 

En dan die stenen watervaten. Daar zit ook een aanwijzing. Volgens de 

Joodse reinigingswetten moest water om je mee te wassen niet in aardewerken, 

maar in stenen kruiken worden opgeslagen. Het was bedoeld voor de bruiloftsgasten 

om de handen en voeten te wassen. Zo staan die watervaten symbool voor de 

Joodse reinheidswetten. 

 En dan die zes vaten. Dat is nog een aanwijzing. Zes is een belangrijk getal. 

In zes dagen schiep God. Zes dagen zal je werken. Maar er komt iets achter aan. 

Een zevende dag. Een rustdag. Zeven, dat is een getal van volheid in de Bijbel. Op 

de zesde dag van de week hing Hij aan het Kruis. Wijn vervangt water. Het bloed van 

Jezus is de vervulling van de Wet. 

Dat is de verborgen boodschap die de evangelist hier al verstopt in dit verhaal. 

Johannes blikt vooruit op dat uur, dat Jezus aan het Kruis sterft. Juist door die 

akelige, mensonterende dood – je wens het jouw ergste vijand nog niet toe – wordt 

de Mensenzoon verheerlijkt. Daar klinkt Gods antwoord op de zonde. Hijzelf draagt 

de straf die ons mensen toekomt. Die zoete wijn, dat is Zijn bloed. Zoete verlossing. 

Snap je nu ook waarom dit voorval in Kana op de ‘derde dag’ van het huwelijksfeest 

plaatsvindt? De derde dag na Zijn dood is de dag dat Hij is opgestaan! 

 De beste wijn wordt bewaard voor het laatst. Bij ons mensen is het vaak oude 

wijn in nieuwe zakken. Zaken worden anders gepresenteerd, maar zijn niet wezenlijk 

veranderd. ‘Nieuw elan’ betekent vooral ‘gebakken lucht’. Zo is het niet bij God. Het 

beste gaat nog komen. 

Ik wens jullie allen Zijn zegen toe. 

Hartelijke groet, 

ds. Alex Brinkman, verbonden aan de Bethelkerk te Enschede 


