
 
Zondag 17 januari 2021 

morgengebed op de tweede zondag na Epifanie 

 
 

Evangelielezing: Johannes 2,1-11 

 

21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in 

Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus 

en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 
3Toen 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.’ 5Daarop sprak zijn moeder de 

bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat 

het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse 

reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met 

een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei 

tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze 

vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu 

wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ 

Dat deden ze. 9En 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 10en 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!’ 11Dit heeft 

Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste 

wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn 

leerlingen geloofden in hem. 

 

 

Overweging 

 

Het vraagt even schakelen van ons, dit verhaal over 

de bruiloft in Kana. Een bruiloft – dat is wel het 

laatste wat je wilt vieren in een tijd van lock down. 

Maar misschien is het juist wel goed om het 

verhaal nú te lezen. Het kan ons helpen om het te 

lezen zoals het bedoeld is. Niet als een verslag van 

een feitelijke gebeurtenis, niet als een kroniek van 

een bruiloft. De bijbel schrijft geen geschiedenis. 

Maar als iets anders. Als wat dan? 

 

De schrijver, we noemen hem Johannes, vat zelf 

zijn verhaal samen. In die samenvatting horen we 

waar het om gaat. ‘Dit heeft Jezus in Kana, in 

Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde 

zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in 

hem.’ 

Het gaat dus niet om de bruiloft. En het gaat niet 

om het veranderen van water in wijn. 

Dit is het eerste wonderteken, horen we. Niet 

zomaar toevallig het eerste: nee, dit is het 

voorbeeldteken. Hieraan kun je het patroon zien. 

Hierin kun je zien hoe Gods glans, Gods glorie 

zichtbaar wordt. Oftewel: hoe Jezus’ grootheid 

zichtbaar wordt. 

En waar het uiteindelijk om gaat, is de uitwerking: 

‘Zijn leerlingen geloofden in hem.’ Het wordt hier 

aan het begin van het evangelie al gezegd, hoewel 

die leerlingen nog een lange weg te gaan hebben. 

Telkens duikt de vraag op: wie is deze Jezus? Dat is 

voorlopig nog lang niet duidelijk. Maar het eerste 

zaadje is gezaaid. Gezaaid ‘op de derde dag’: de 

dag waarop ‘het’ gebeurt. Dag van het keerpunt. 

Dag van de opstanding. 

 

Dag van het keerpunt – maar daar is aan het begin 

van het verhaal nog niets van te merken. De wijn is 

op. Hoe kun je dat goed verstaan? Wat betekent 

het dat die wijn op is? 

We weten inmiddels: ook hier moeten we niet 

letterlijk lezen wat er staat. Die wijn betekent iets. 

De wijn is op. 

Je kunt je voorstellen dat in een relatie de wijn op 

is. Dat de liefde is opgedroogd. Dat je vroeger zo 

gelukkig was samen, maar nu elkaar niet meer 

bereikt. 

Of dat je heel blij was met de baan die je had. Leuk 

en inspirerend werk. Uitdagend. Maar dat dat op 

één of andere manier nu voorbij is. Het voelt als 

sleur en routine en je mist verrassingen. De wijn is 

op. 

Ook in je geloof kan het zo zijn. Vroeger had je het 

gevoel dat God in je leven aanwezig was. Maar nu 

weet je het niet meer. Wat moet je geloven? Waar 



is God? Allerlei vragen maken je somber. Wat is de 

betekenis van het leven en wat is er na dit leven? Is 

er nog wel iets na de dood? Je geloof voelt cynisch 

en leeg. De wijn is op. 

En ook doordat we al tien maanden in de greep 

van een virus zijn, kan de wijn op zijn. Kan de rek 

eruit zijn. Is er verdriet om wie COVID-19 niet heeft 

overleefd. En kun je somber worden en mopperig. 

Bang dat het leven nooit meer normaal wordt, dat 

er vast weer een virusmutatie ontstaat, dat we in 

een vrije val terecht zijn gekomen. 

 

Maria ziet het probleem en gaat naar Jezus. Want 

dat doet de kerk als de wijn op is. 

Maar Jezus reageert bot. ‘Wat wilt u van me? Mijn 

tijd is nog niet gekomen.’ 

Pijnlijk voor Maria dat haar zoon zich zo afwijzend 

opstelt. Lastig dat hij zich niet door haar laat 

sturen. Lastig voor de kerk, voor ons, dat God niet 

op afroep beschikbaar is. Lastig en pijnlijk – en ook 

beangstigend. 

 

Wat kunnen we, als we hier tegenaan lopen? Als 

we God kwijt zijn; als we hem niet meer begrijpen? 

Als de wijn op is, als je relatie op de klippen loopt, 

als het met je werk helemaal fout loopt? 

Maria wijst de weg. Ze laat zich niet ontmoedigen. 

Onverstoorbaar loopt ze naar de bedienden en 

zegt: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 

Ze heeft geen idee hoe het verder zal gaan. Ze tast 

in het duister. En ze geeft het uit handen. 

 

En dan loopt Jezus op de bedienden af en zegt: ‘Vul 

de vaten met water.’ 

Doe het maar, zegt Maria. Doe maar wat hij je 

zegt. Al weet je niet waartoe het dient. 

Vul de vaten tot de rand. Zo vol mogelijk. 

Als je geen wijn meer hebt, schep dan water. Doe 

wat je kunt – en doe het met wat je hebt. In je 

relatie, in je werk, in je geloof. Maar dóe het, laat 

het er niet bij zitten, doe niet niks, want dan 

gebeurt er ook niks. Schep dat water in die vaten 

en blijf scheppen. Probeer het opnieuw in die 

relatie, en laat de uitkomst open, durf te leven met 

een ongewisse uitkomst. Doe dat voor je partner, 

voor de tante met wie je een conflict hebt, voor je 

kind dat zich van je af lijkt te keren. Investeer. In 

elkaar, in je leven, in je werk, in de wereld, in de 

samenleving. Ook al weet je niet wat eruit komt. 

 

Ik moet denken aan Nelly Clement. Met haar 

toestemming mag ik iets van haar verhaal 

vertellen. ‘Ik ben mijn geloof kwijt,’ zei Nelly. Wat 

ben je precies kwijt? vroeg ik haar. Mijn geloof in 

de verlossing, vertelde ze. Ze gelooft niet meer dat 

Jezus is gestorven voor haar zonden. Vroeger was 

dát waar ze God voor kon danken. In het grote 

geluk van de bevrijding van al haar zonden voelde 

ze zijn aanwezigheid. 

Maar dat is weg. Dat geluksgevoel heeft ze niet 

meer. ‘Toch geloof ik wel in God,’ zei ze. Ze gelooft 

dat hij er is, al ervaart ze zijn aanwezigheid niet. Ze 

blijft water in de vaten scheppen. Ze blijft zichzelf 

wijzen op alles waar ze dankbaar voor kan zijn, hoe 

ziek ze ook is. Wat het wordt…? Komt de 

godservaring terug? Dat weet ze bij God niet. Het 

enige wat ze kan doen, is volhouden en blijven 

scheppen. 

 

Als Johannes in zijn conclusie schrijft dat Jezus’ 

leerlingen in hem geloofden, dan is dat volgens mij 

dít. Als er iets is waar geloof voor nodig is, dan is 

dat water blijven scheppen. Water blijven 

aanvullen in de kruiken. Ook al weet je bij God niet 

wat het wordt. 

 

Dat we dit water blijven scheppen, juist ook in deze 

onzekere tijd, en volhouden al weten we niet waar 

het uitkomt en wat er gebeuren zal. In de nabijheid 

van Jezus van Nazareth weet je het nooit. 

 

 

Muziek: Alexandre Guilmant - Communion 

 

 


