
Overdenking 
 
Hier staan we dan, samen, aan wat toch wel beetje voelt als een nieuw begin. 
Bekende gezichten, een vertrouwde ruimte, liederen die we al vaak hebben gezongen, 
woorden die ons eigen zijn - maar toch heeft vandaag iets van een scharnierpunt. 
We zijn ons bewust van wat is geweest en keren onze blik naar wat gaat komen. 
 
En dan horen we dit prachtige verhaal. 
Ze zit er al zo’n dertig jaar op te wachten, Maria. Dat Jezus eindelijk een keer iets doet wat 
de tongen losmaakt, iets waaraan mensen eindelijk kunnen zien dat Jezus iets in zijn mars 
heeft. Dat het waar is wat altijd al over hem is gezegd: dat hij het wachten waard is, dat hij 
het is op wie de wereld altijd al heeft gewacht.  
Het is tijd voor het scharniermoment van Jezus. 
Maria geeft het eerste zetje, het startschot van de korte maar krachtige periode waarin 
Jezus zijn werk zal gaan doen. “Vrouw,” krijgt ze naar haar hoofd geslingerd, “mijn tijd is nog 
niet gekomen!” Maar ze heeft het toch maar mooi gezegd (zoals moeders dat kunnen doen) 
en er is iets in gang gezet. Het zal niet lang meer duren of ze wordt weer zo aangesproken, 
“Vrouw.” Als het alweer veel te snel over is. Als ze aan de voet van het kruis staat en de tijd 
van Jezus wél is gekomen. Als er weer een gebrek aan drinken is, weer dorst, en Jezus om 
een slokje zure wijn moet vragen. 
Maar zover is het nog niet. Tussen die twee boekensteunen, het begin en het einde, 
ontvouwt zich een mild en overvloedig verhaal. Daar vloeit de verrukkelijke wijn rijkelijk. 
Want wijn is in de bijbel nooit zomaar drank. Wijn is de wijn van het koninkrijk. Wijn staat 
voor alles waarnaar een mens verlangt, voor alles waarnaar de wereld verlangt. Voor alles 
wat de profeten ons voorspiegelden en wat God zijn volk vanouds heeft beloofd: het goede 
leven. 
Dat het eerste teken van Jezus, de eerste keer dat hij zich laat kennen, nou net op een 
doodgewone dorpsbruiloft van een naamloze bruid en bruidegom moet plaatshebben, is 
misschien verrassend. Het is veelzeggend. Want de kern van alles wat Jezus gaat doen ligt er 
al in besloten. Dit eerste teken is Jezus ten voeten uit. 
Een bruiloft, daar wordt immers trouw beloofd. Het is een nieuw begin. Niet zo nieuw als 
een geboorte - een bruid en bruidegom zijn volwassen mensen elk met een verleden, met 
een persoonlijkheid, met alles wat hen maakt wie ze zijn. En zij willen samen verder, in 
verbondenheid. Zij wagen het met elkaar, dankzij én ondanks het feit dat zij elkaar hebben 
leren kennen. Dankzij én ondanks het feit dat er van alles is  wat ze nog in elkaar moeten 
gaan ontdekken. 
Zo wil God ook met de mensen zijn. Zo willen wij ook met elkaar zijn. Een verbintenis is een 
sprong in het diepe, te goeder trouw, met huid en haar, op hoop van zegen. 
Dat Jezus zich uitgerekend laat zien op een bruiloft betekent ook dat hij  middenin het 
gewone leven wil staan. Hij wil zich niet eerst bewijzen aan grootheden en leiders, zich doen 
gelden onder de elite en experts. Hij wil te gast zijn. Hij wil gewone mensen blij maken en 
laten zien hoe het is om genoeg te hebben, meer dan genoeg. Straks zal hij zich onder de 
gewone mensen begeven, zieken en verwarde mensen aanraken en eenvoudige 
beeldspraak gebruiken om God voor iedereen binnen handbereik te brengen. Daar in het 
alledaagse leven ontdekt hij wat hem te doen staat. 
Maar tegelijkertijd is het zorgen voor verse wijn geen laag-bij-de-gronds teken, geen 
verspilling of banaliteit. Door water in wijn te veranderen red je de mensheid niet, zou je 
kunnen zeggen, en dan zou je gelijk hebben. Maar daar is het ook een teken voor. Een teken 
dat als Jezus aanwezig is, dat het gewone boven zichzelf uitgetild wordt en het alledaagse 
ertoe doet. Midden onder ons staat hij, en hij ziet wat eraan scheelt wat er scheef zit, wat er 
mist, en hij weet dat het er ten diepste toe doet. 



 
Er is nog een reden waarom de bruiloft zo’n goed beginpunt is voor het werk dat Jezus zal 
gaan doen. Een bruiloft is bij uitstek de plaats  waar gemeenschap wordt gevierd en 
gevormd. Je ziet dan ook dat juist bij dit teken allerlei mensen betrokken zijn. Jezus zwaait 
niet even met een toverstokje over de vaten met water; nee, de bedienden moeten ze 
vullen, de ceremoniemeester moet proeven, de bruidegom moet zich verantwoorden, en 
bovendien is het Maria die opmerkt dat er überhaupt wijn nodig is. En de discipelen van 
Jezus hebben waarschijnlijk de eerste lading wijn helpen opdrinken. 
Dit is geen goocheltruc van iemand die zelf in de schijnwerpers wil staan. Dit is iemand die 
laat zien wat er gebeurt als je het beste in mensen naar boven haalt. Als alle mensen doen 
waar zij goed in zijn - opmerkzaam zijn, met hun handen werken, de leiding nemen, zich 
laten verrassen, genieten - dan ontstaat er in een gemeenschap ruimte voor overvloed. Dan 
werkt Jezus niet voor hen, maar door hen. 
Zoals je soms naar de kerk komt met je hoofd vol sores en beslommeringen en het eerste 
lied al meteen de toon zet voor een dienst die je goed zal doen, zo zet het eerste teken van 
Jezus  in het Johannesevangelie de toon voor de heilzame dingen die hij zal gaan doen. We 
herkennen er de trekjes al in van wat hij ons wil gaan laten zien over God: dat God ons gunt 
dat we voluit kunnen leven, dat er bij God altijd meer dan genoeg is als wij maar genereus 
en vindingrijk genoeg zijn om het te zien en te delen, dat we juist in gemeenschap tot bloei 
komen, dat het leven gevierd mag worden. 
En inderdaad, dat klinkt zoet en naïef en optimistisch, en zo was Jezus helemaal niet, zult u 
zeggen. Maar het visioen van een wereld van vreugde en overvloed en gemeenschap is niet 
zomaar een verhaaltje voor het slapengaan. Het is een profetisch visioen. Het is geen 
zoethoudertje en al helemaal geen doel om in kleine kring na te streven terwijl de rest van 
de wereld crepeert. Het is Gods toekomstdroom voor de hele wereld. 
De profeet Jesaja hoorde God zeggen, ‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – 
heb je het nog niet gemerkt?’ Dat is de nieuwe realiteit  die door de wijn van Kana wordt 
ingeluid. Dat is de rijdende trein waar Jezus hier instapt. En die trein dendert ook 
vanmorgen langs de Bergkerk en wij worden aangespoord om ook in te stappen, want naar 
diezelfde toekomst zijn ook wij op weg. Niet alleen voor onszelf - al is elke gemeente een 
microkosmos van Gods weg met de mensen. Maar vooral ook voor de hele wereld. Want 
profeten gebruiken geen woorden als ‘nu’, ‘hier’, ‘wij’, ‘genoeg’, ‘op het nippertje’, maar 
‘overvloed’, ‘rivieren in de woestijn’,  ‘alle volken’, ‘feest’. 
Je hebt de beste wijn tot het laatst bewaard, zegt de ceremoniemeester. Hij zal wel gedacht 
hebben, aan die bruidegom zit een steekje los. Het gaat ook helemaal tegen je gevoel in om 
dat goed te keuren - en om te geloven dat dat mogelijk is. Als ceremoniemeester doe je er 
goed aan om de beste wijn te schenken voordat iedereen aangeschoten is. 
En als mensen hebben wij de neiging om te denken dat we het beste al gehad hebben. 
Ik betrap mezelf er nu al op dat ik idealiseer hoe het vroeger was. 
En in de kerk zijn we daar ook heel sterk in. Daar komt nogal eens een heel geniepig 
woordje om de hoek kijken: het woordje ‘nog’. ‘We hebben nog kinderen in de kerk.’ ‘We 
kunnen nog wel een keer een adventsproject doen.’ ‘Vroeger hadden we nog wel eens een 
picknick in het Zuiderpark.’ 
Maar de christelijke denkwereld werkt heel anders. Dat is een wereld vol verwachting. Dat is 
niet de wereld van het ‘nog’ maar de wereld van het ‘al’. Zie je het al? Proef je het al? 
Begrijp je het al? Is het al tijd? In die wereld moet het beste altijd nog komen. En als we 
onze ogen en oren openhouden en als we ons hart openhouden krijgen we nu al een 
voorproefje. 
Soms hebben we even een zetje nodig om toe te leven naar die wereld waarnaar we samen 
op weg zijn. Maar als we eenmaal aan boord zijn dan wordt het een reis om nooit te 
vergeten: van Kana naar de Bergkerk en van de Bergkerk naar een toekomst van vreugde en 
overvloed voor alle mensen. 


