
2de zondag door het jaar – C-cyclus 
Joh. 2,1-12 
 

Lieve mensen, hebben jullie dat leeg gevoel soms ook? Het leven gaat weer zijn 

normale gang, de kerstversiering in de doos tot volgend jaar. Het feest is 

voorbij. De wijn is op. De vreugde is moe. Het leven kan af en toe verwateren 

en er lijkt een leegte te zijn die niet gevuld geraakt. 

Johannes brengt een verhaal, op het eerste gezicht over een huwelijksfeest dat 

dreigt te falen. Wat kunnen we vandaag leren uit dat eeuwenoude verhaal?  

Het begint al met de eerste woorden: in de liturgische vertaling staat er “in die 

tijd” maar de oorspronkelijke tekst spreekt van “op de 3e dag”. De 3e dag na 

wat? Het is de derde dag nadat Johannes de doper Jezus aanduidde als het ‘lam 

Gods dat de zonden der wereld wegdraagt’. We weten ook dat het getal drie in 

de Joodse traditie betekent dat God zelf ingrijpt. Johannes beschrijft hier hoe 

Jezus voor de eerste maal een teken geeft van Gods onmetelijke Liefde. De 

tekenen die Jezus doet, verwijzen naar wie Hij is en wie Hij wil zijn voor wie in 

Hem gelooft. Het gaat hier dus niet zomaar over een wonderlijke wijziging van 

water naar wijn. Was er gewoon een tekort aan drank geweest, dan had Jezus 

bij wijze van wonder de wijnvaten laten vullen. Maar dat doet hij niet. Hij 

maakt een ommetje via de 6 watervaten die er stonden voor het 

reinigingsritueel. Volgens de wet moesten Joden zich geregeld reinigen, bij het 

eten, bij een feest, bij elke plechtigheid. Reusachtige kruiken van wel 2 à 3 

metreten staat er, een metreet is zo’n 40 liter, dus vaten van om en bij de 100 

liter. En zo nam Jezus de aanwezigen (en ook ons) mee in een nieuwe invulling 

van reinheid: niet de lichamelijke, maar de reinheid van het hart. De dienaars 

vulden de vaten tot aan de rand - een teken van overvloed – boordevol, en zo 

zien we het belang van dit eerste teken van Jezus: boordevol, want enkel zo 

kan je Gods wet van Liefde volgen. Als ons engagement ooit verwatert, dan 

mogen we vertrouwen dat God dat opnieuw zal maken tot levenswijn. 

De bezorgdheid van Maria raakt ons ook in dit verhaal, zij zoekt een oplossing 

voor het mislukken van het feest. Jezus lijkt eigenaardig en grof te reageren op 

zijn moeder. “Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog 

niet gekomen.” Hij lijkt hier niet op de meevoelende man die we kennen maar 

laat haar weten dat ze zich met haar eigen zaken moet moeien. Of lezen we dat 

verkeerd? Herkenbaar toch ook, als je gekwetst wordt door je eigen kinderen: 

dat snijdt diep! Maar Johannes wil geen feitelijk gesprek tussen moeder en 



zoon weergeven, hij wil bij het begin van het openbare leven van Jezus zijn 

theologische visie brengen: Jezus biedt het volle leven aan. Door actief deel te 

nemen aan een bruiloftsfeest toont Jezus dat Hij van het leven, van de liefde en 

van de vreugde houdt. Johannes zal dit nog verder uitwerken met het beeld 

van de wijnstok en de ranken. En zo begrijpen we beter Jezus’ reactie op zijn 

moeder: eerst de uitleg waarom en dan pas doet hij wat zijn moeder hem 

vroeg. Na het aandringen van Maria heeft Jezus ervoor gezorgd dat het feest in 

Kana onbezorgd kan verdergaan. Maria had van bij het begin dat vertrouwen 

want ze zegt aan de dienaren: “wat hij ook vraagt, doe het”. Ze wist heel goed 

dat hij voor de wijn zou zorgen.  

Water werd wijn. Niemand lijkt te beseffen wat er echt gebeurd is. De 

bedienden blijven onberoerd. De tafelmeester reageert korzelig: ineens komt 

de beste wijn tevoorschijn. Het teken van Jezus brengt geen reacties teweeg bij 

de feestvierders. De enigen die het teken begrepen, zijn de leerlingen.  

In de dagen vóór de bruiloft te Kana, had Jezus hen immers geroepen om Hem 

te volgen. Sommigen waren volgelingen van Johannes de Doper. Zij 

vertrouwden reeds op Jezus en vanuit dat vertrouwen begrepen ze het teken 

van Kana, hun geloof werd dieper. Alleen bij de leerlingen die reeds op weg 

waren met Jezus, heeft het teken dus gewerkt.  

De band met de eerste lezing? Om Zijn koninkrijk te realiseren is Gods Geest 

werkzaam in ieder van ons. Alles is van tel, elke inspanning, elk talent. De stille 

opvolging van de aanbevelingen door de dienaars tot het vertrouwen van 

Maria in de goede afloop: de Geest werkt verschillend (wijsheid, kennis, geloof, 

vertrouwen, dienstbaarheid,…) maar het is één en dezelfde werkzame Geest.  

Als ook wij Jezus willen volgen op zijn weg, moeten we niet berusten in het 

alledaagse dat zich niet laat veranderen om ons dan af en toe helemaal te laten 

gaan op een feest. Over zo’n feest gaat het vandaag niet. Het gaat er over dat 

Jezus dat alledaagse routineleven van ons wil omvormen naar iets beters. Want 

Jezus heeft ons iets te bieden. Als we Hem volgen, is het feest: het dagelijkse 

van ons bestaan wordt een bron van levenskracht, omdat het door Hem 

veranderd wordt. Water wordt wijn. Er zijn kruiken met genegenheid, met 

verzoening, geduld en gastvrijheid, met verbeelding en creativiteit, zachtheid 

en ontferming. Waar Jezus’ geest is, daar is vreugde en leven. Hij zorgt voor 

geluk en vreugde in ons leven, wat er ook gebeurt. Hij houdt ons de droom 

voor van een bruiloft voor iedereen. Er is wijn in overvloed, als je er maar op 

vertrouwt dat leven delen is en geven van jezelf. Jezus kondigt ons aan, dat de 



bruiloft van God en de mensen kan beginnen, een eindeloos feest. Als je je 

geloven en vertrouwen aan Hem geeft, ben je welkom, vandaag al. 

 


