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Verkondiging zondag 17 januari 2021       2e zondag na Epifanie 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Johannes 2:1-11 
 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Als ik in de afgelopen jaren één ding heb geleerd over bijbellezen, dan is het wel, dat het een onge-
looflijk verschil is, wie het is die een bijbeltekst leest, en in welke situatie. Dat heb ik geleerd, dat leer 
ik mijn studenten, daar schrijf ik over en dan heet het met een duur woord contextuele bijbeluitleg. 
Maar dat gebeurt ook zomaar op een maandagavond, online, bij Meelezen.  
 
Hoe lang lees ik dit verhaal nu, van de bruiloft te Kana? Een prachtig verhaal, ik heb er al tig keer over 
gepreekt. Telkens heb ik geprobeerd uit te leggen dat het om meer gaat dan om een boerenbruiloft 
in het jaar 30 in Galilea, waar water, H2O, werd omgezet in een geurige fonkelende grand cru. Maar 
dat kan allemaal theorie blijven.  
 
Totdat iemand dan bij zo’n ‘Meelezen’ sessie zegt: “Ja, dat is onze situatie: de wijn is op.” En dan valt 
ineens het kwartje. Zo direct mag je bijbelverhalen soms lezen.  
 
De wijn is op. Tot de laatste druppel. En dan gaat het er niet om, of u nog een paar flessen in de 
kelder hebt of misschien helemaal geen wijn drinkt, het gaat om iets anders, iets wezenlijkers: we 
zijn er helemaal klaar mee, met onze situatie, met corona, met de beperkingen. Lockdown verlengd, 
scholen blijven nog wel even gesloten, over winkels of horeca durf je niet te denken, avondklok zal er 
misschien ook komen, we zitten ‘opgehokt’, moeten elkaar ontwijken en op kunstmatige manieren 
contact houden. ‘In de oorlog wist je nog wie de vijand was, nu is iedereen dat’, las ik; een poging tot 
bittere humor. De kerk al net zo, nu kan zelfs het nog-zo-beperkte zanggroepje ook al niet meer… En 
begrijp me goed, ik sta achter die maatregelen, het moet: we zien van de beelden uit Londen waar 
het toe leidt als je jezelf te veel ruimte gunt. Chaos, dat kan de zorg niet aan, dan krijgen we de 
scenario’s dat we moeten kiezen tussen wie wel en niet behandeld kan worden. Het moet zo. 
 
Maar de wijn is wel op. En met wijn bedoelt de bijbel niet zomaar alcoholhoudende drank, het is 
beeldspraak voor het goede leven. Net zoals de vette spijzen waarvan sprake is bij de maaltijd op de 
berg (Jesaja 25), ook beeldspraak zijn, en evengoed bedoeld voor wie liever een mager lapje of een 
vegaburger heeft!  
 
Wijn is de meest rijpe vrucht van het land, dat wat ontstaat uit aarde, wijnstok, water, zon, en tijd om 
te rijpen; het staat voor het goede leven, voor feestelijkheid, voor de vreugde om het goede dat God 
geeft om samen van te genieten.  
 
Het is tekenend dat het verhaal niet vertelt waarom de wijn op is, op die bruiloft. Is er te stevig 
gedronken, waren er meer gasten gekomen dan gepland, had de familie een feest willen geven dat 
ze eigenlijk niet konden betalen? – het doet er niet toe. Omdat het niet om die wijn daar gaat, maar 
om onze wijn. Maar we volgen wel het verhaal, in de hoop dat te leren hoe dat wat daar gebeurde, 
dat wonder, telkens weer kan gebeuren. 
 
Het verhaal van deze bruiloft is een wereld op zichzelf, je kunt er uren in vertoeven. Ik licht er een 
paar dingen uit, waarvan ik denk dat ze ons helpen. 
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Een. Wat is dat voor gedoe tussen Jezus en zijn moeder. Doet hij niet erg bot? En waarom moeten we 
dat überhaupt weten? Het kan zijn dat in onze vertaling dat ‘vrouw’ waarmee Jezus zijn moeder aan-
spreekt wat botter klinkt dan in het origineel, maar hoe dan ook reageert Jezus gepikeerd: alsof hij er 
iets aan moet doen! Je ziet een scene voor je tussen moeders en volwassen zonen: hij wil zich niet 
laten manipuleren… Maar het gaat verder dan psychologie. 

Maria – al noemt Johannes Jezus’ moeder nooit bij haar naam, om een reden die ik graag zou weten 
– Jezus’ moeder is een van die vrouwen die zich niet laat afschepen, die ook niet bot terug gaat doen, 
maar die enkel gericht is op het resultaat. Dat resultaat bereikt ze door de dienaren alvast te instru-
eren. Maria is zoals zo vaak het oerbeeld van de kerk, van de gelovigen. En haar reactie bij het pro-
bleem dat ze ziet, is ook de oerreactie van de gelovige: ‘Help, Jezus!’ Denk aan de leerlingen met 
Jezus in hetzelfde schuitje, op het meer in de storm, en hij slaapt: ‘Kan het je niet schelen dat we 
vergaan!?’ Dat is enerzijds een uiting van vertrouwen, maar anderzijds wel dwingend: help ons hier 
en nu! Maar zo laat Jezus zich niet dwingen, niet instrueren. Zijn moeder doet het enige verstandige: 
doe wat jij kunt (in dit geval, de dienaren instrueren), en wacht vol vertrouwen af.  
 
Twee. Die zes vaten, wat zegt dat? Getallenmystiek is altijd riskant, maar in dit geval zou het best 
kunnen. Zes is net geen zeven, het heilige, volmaakte getal. Zes is het onvolmaakte, net niet, en het is 
het getal van de mens, die immers op de zesde dag geschapen is. En die twee hangen samen, de 
mens is immers een onvolmaakt wezen, is niet die volmaakte, doelgerichte heilige die we graag in 
haar en hem zien. Jezus tovert geen water, maar gebruikt wat er is. Hij schenkt wat voorhanden is, 
het menselijke waswater – want dat is het, water voor reiniging. Daarmee doet hij het. 
 
Drie: waar gebeurt het wonder? Dat zien we niet, dat horen we niet, dat wordt niet verteld. We 
horen niet ‘en toen deed Jezus dit of dat, spreuk, gebaar, en toen veranderde het water in wijn’. Nee, 
die wijn is er ineens. In een bijzin, ‘het water – o ja, voor ik vergeet, dat water dat wijn geworden 
was…’! Het wonder gebeurt, maar het thema is, wat dat doet met de aanwezigen en hoe ze zich 
ervoor en erna gedragen.  
 
Vier: wie trouwen er eigenlijk? Familie van Maria, was dat de reden dat ze was uitgenodigd naar een 
paar dorpen verder? We horen het niet. De bruidegom komt er net in voor, iemand praat tegen hem 
aan, en de bruid is helemaal niet in beeld. Bruiloften, die komen in de bijbel veel vaker in overdrach-
telijke zin voor dan in letterlijke. Letterlijk hebben we deze, en die van Simson, en misschien nog eens 
eentje, maar als beeld, als metafoor, komt het vaker voor. Want bruiloft staat voor verbinding, voor 
samengaan en aan elkaar verbonden worden, en dat natuurlijk op grond van liefde. Daarom is 
bruiloft overal in de bijbel, bij de profeten, in de gelijkenissen van Jezus, beeld voor die liefde die 
alles te boven gaat, liefde tussen God en mensen: God en zijn volk, God en zijn gemeente. ‘Zalig wie 
genodigd zijn voor de bruiloft van het Lam’, heet het in het laatste bijbelboek (Openb. 19:9), en dan 
gaat het om het eindfeest, het ultieme samenkomen van al Gods getrouwen, al wie de stormen van 
de tijd doorstaan heeft of niet, en daarin ondergegaan is. Eén groot feestmaal.  
 
Vijf. Waar staan wij? Er komen heel wat figuren in het verhaal voor, en je kunt jezelf op verschillende 
plaatsen in dit verhaal overdrachtelijk terugvinden: 
 
o Als argeloze feestganger, die niks in de gaten heeft. Die ’s avonds tollend naar huis gaat, en 

tegen z’n vrienden zegt: wat een feest! Ja, d’r was even wat gedoe, geloof ik, de aanvoer van 
wijn stokte even, maar dat was later weer dik in orde en het smaakte me opperbest! Ik ben 
bang dat wij soms zo naïef zijn, niet door hebben wat er voor wonderen om ons heen 
gebeuren, en het goede dat ons wordt aangereikt maar als al te vanzelfsprekend ervaren. 
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o Als dienaren. Diakonoi heten ze in het evangelie, en inderdaad, daar zijn onze diakenen van 
afgeleid maar dat zijn we uiteindelijk allemaal. Mensen van wie gevraagd wordt, dingen te 
doen waarvan je de zin soms niet inziet. Doen wat hij, die vreemde Jezus, je opdraagt: hopen, 
geloven, liefhebben, je naaste net als jezelf, de vreemdeling net als je buurman, en God boven 
alles: het zijn dingen waarvan je soms het nut en de zin ontgaat, kort of langdurig. Je voelt je 
waterdrager, je doet je ding misschien met steeds minder overtuiging. Maar doe het nou maar, 
blijf nou maar trouw, schep maar, deel maar uit wat je aangereikt krijgt en dan kan het zomaar 
de fonkelend-rode kleur van de liefde krijgen!  

 
o De ceremoniemeester. Die staat in het verlengde van die dienaren, maar die weet nog minder. 

De dienaren, die hebben tenminste Jezus nog gezien bij die vaten. De ceremoniemeester is 
bijna even argeloos als de gasten, maar hij proeft tenminste het verschil, hij weet dat wat ‘ie 
uitdeelt fantastisch is, en de moeite waard. In die rol zie ik mezelf wel, uitdelend, in woorden 
en als het ooit weer mag weer in brood, en wijn, wat veel groter is dan ik zelf besef of kan 
geloven. 

 
o Maria, kunnen we dat ook zijn? Kunnen wij degene zijn die Jezus, die God bij de les probeert te 

houden? Doen we dat niet als we bidden, als we vragen ‘Heer, help toch, dit kan toch niet, het 
feest verzandt, het leven loopt vast!’ En die ook soms moeten dealen met de afwijzing, het 
gevoel dat we tegen een muur aanpraten, dat de timing niet door ons beïnvloed kan worden, 
dat het maar duurt en duurt? En dan toch doorgaan, naar het lijkt ongeschokt, en die dienaren 
opporren ‘doe nou maar wat Hij je zegt’. 

 
Een geheimzinnig verhaal. Deze keer, in corona-tijden, klonk het weer heel anders, hoorden we 
andere lagen erin omdat wij momenteel anders zijn, ons misschien meer kunnen inleven in die 
mensen daar, op die boerenbruiloft.  
 
Ik weet niet of men toen ook al proostte op de manier waarop Joden dat in onze tijd doen. Amster-
dammers, Mokummers, zeggen ‘daar ga je!’ en weinigen zullen beseffen dat ze dan Jiddisch en 
eigenlijk Hebreeuws spreken: daar ga je, dat is verbasterd ‘Lechajim’, op het leven! Dat is precies 
waar Jezus voor gekomen is: verderop in dit evangelie zegt hij het zelf: ‘Ik ben gekomen, opdat zij 
leven hebben en overvloed’ (Johannes 10:10). Dat is ons beloofd, en met die belofte houden we het 
vol, ook in tijden van corona. Lechajim! 
Amen. 
 


