
Fonteinkerk, 14 januari 2018 

Lezingen: Jesaja 62:1-5 en Johannes 2:1-11 

 

In Kana was de gloed geweken, het vuur bedolven onder as; 

toen zei de vlam in ieders beker wie er de ware wijnstok was… 

 

Gisteren waren we met de vrijwel complete kerkenraad bijeen op een bezinningsdag in 

Doorn. Op zeker moment spraken we met elkaar over onze manier van Avondmaal vieren: in 

de kring het brood en de wijn aan elkaar doorgeven. We vonden het nog steeds een prachtige 

vorm, maar een van de ouderlingen zei: “Het is natuurlijk wel het mooist als je elkaar bij het 
aanreiken van brood en wijn ook echt even aankijkt. Maar dat doe jij ook niet altijd, Wim!” 
Daar moest ik even over nadenken, maar ik herkende het wel. Zo’n Avondmaalsviering is een 

dienst waarin heel veel handelingen elkaar opvolgen, en waarbij alles vlot en duidelijk moet 

verlopen. Ik heb dan soms al mijn concentratie nodig om alles in de gaten te houden, en het 

proces te blijven overzien. En het maken van oogcontact bij het overhandigen van schaal en 

beker schiet er dan weleens bij in. Geen misdrijf, maar toch ontbreekt er dan iets: het gevoel 

van gezien te worden, het ervaren van verbinding. Er sluipt iets zakelijks, iets werktuiglijks in 

het gebeuren. In Kana was de gloed geweken… 

 

Toen ik weer naar huis reed, moest ik denken aan het kennismaken in mijn eerste gemeente. 

Het waren de jaren ’80, en het was een klein dorp in Drenthe, en er werd van mij verwacht dat 
ik op ALLE adressen ging kennismaken, of men er nu prijs op stelde of niet… Dus plande ik 
mijn agenda vol met bezoekjes, soms wel 9 of 10 op een dag. Met als gevolg dat ik nergens 

wérkelijk aanwezig was. Ik zat daar wel, en ik luisterde en stelde belangstellende vragen, 

maar inwendig zat ik óp van de stress te denken: “O hemel, ik kwam hier al te laat binnen, en 
nu gaat dit bezoek óók weer uitlopen… Hóé kan ik dit gesprek zo elegant mogelijk beëindi-
gen?” In mijn gedachten was ik dus meer met mijn veel te strakke schema bezig dan met het 
wel en wee van mijn gesprekspartners. Het vuur bedolven onder as… 

 

Op een keer ontvluchtte ik die gemeente door naar een cursusweek te gaan. Daar sprak een 

oude, wijze professor over het onderhouden van je eigen geestelijke leven. Hij vertelde dat 

veel predikanten het als een plicht zien om dagelijks tijd vrij te houden voor gebed, Bijbel-

studie en stilte. En hij zei heel eerlijk: “Mij is dat nooit gelukt. Ik heb wel tientallen malen 
geprobeerd om daar een dagelijkse gewoonte van te maken, maar ik liet het iedere keer weer 

verwateren. Totdat ik inzag dat deze vorm gewoon niet paste bij mij, en dat ik andere vormen 

nodig had om spiritueel te groeien.” Hij vertelde ons dat hij begon met het leggen van zijn 
volle aandacht, zijn hart, zijn ziel in de dagelijkse dingen die hij deed. Een hoofdstuk lezen ter 

voorbereiding van de preek: lees met eerbied, met heilige nieuwsgierigheid, met de oprechte 

wens om het boek en de Bijbel beter te begrijpen. Op bezoek gaan bij een gemeentelid: wees 

met je volle aandacht aanwezig, luister met overgave, bekijk je gesprekspartner met begrip en 

respect. En als je het gras moet maaien: geniet van je tuin, doe je werk zorgvuldig en met 

aandacht, raffel het niet af en word niet boos op je tuin. 

 

Eigenlijk is het allemaal zo simpel: als je wat doet, doet het dan met hartstocht, met overgave 

en met het openstaan van al je zintuigen. Dan groeit er een vonk, een vlam die het verschil 

maakt tussen aandachtig en afwezig, tussen liefdevol en onverschillig, levend en levenloos. 

Toen zei de vlam in ieders beker wie er de ware wijnstok was… 

 

In Genesis 1, het prachtige lied van de schepping, wordt bij de derde dag twéémaal gezegd: 

“God zag dat het goed was.” Bij de andere dagen wordt dat eenmaal gezegd of niet gezegd, 



maar bij de derde dag tweemaal. Daarom wordt de dinsdag door vrome Joden al eeuwenlang 

als een dubbel gezegende dag beschouwd, een perfecte dag voor de start van een huwelijk. 

Het is daarom niet zo vreemd dat Johannes het tweede hoofdstuk van zijn evangelie begint 

met: “Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.”  
 

Sommige uitleggers denken bij deze “derde dag” vooral aan Pasen. Op de derde dag na zijn 
kruisiging overwon Jezus de dood en de menselijke duisternis. Als een voorteken daarvan laat 

Hij op dit bruiloftsfeest, dat stuk dreigt te lopen op een gebrek aan feestvreugde, het leven en 

de levenslust overwinnen. De wijn is immers het symbool van gloedvol en vreugdevol leven. 

 

Toch moet Johannes die derde scheppingsdag in gedachten hebben gehad. Hij beschrijft hoe 

Jezus het water, dat in overvloed aanwezig is, laat verdwijnen ten gunste van de wijn, vrucht 

van de wijnstok. In Genesis 1 wordt op de derde dag beschreven hoe het water plaats moet 

maken voor het land, zodat het land korenhalmen, appelbomen en wijnstokken (!) kan gaan 

voortbrengen. God wil niet dat wij verdrinken in een teveel aan water of een gebrek aan 

vreugde. Hij gunt ons grond onder de voeten, brood om van te leven, en wijn om ons hart mee 

te verwarmen. “En God zag dat het goed was.” Een dubbel gezegende dag… 

 

Dáár gaat het dan ook over in het verhaal van die bruiloft te Kana: om het leven, het goede 

leven voor de mensen. Het gaat niet om het wonder als zodanig. Jezus doet nooit een wonder 

om zijn macht te tonen of om de mensen perplex te laten staan. Hij wil geen wonderdoener, 

geen tovenaar zijn. Het gaat Hem om het leven, het echte, goede leven van mensen. Daar wil 

Hij zich uit alle macht (en dat wil zeggen: met de macht van zijn liefde!) voor inzetten. In het 

verhaal valt dan ook nauwelijks het accent op dat wonder. Het gebeurt vrijwel óngemerkt. De 

feestgangers hebben niets in de gaten. Alle aandacht gaat uit naar de voortgang van het feest, 

en de vermeerdering van de vreugde. 

 

Jezus is met zijn moeder Maria naar Kana gekomen om daar in de vreugde van een bruidspaar 

te delen. Jezus viert feest. En waarom ook niet? Wij hebben van Jezus altijd een veel te som-

bere en ernstige voorstelling gemaakt. Kijk maar eens naar de serieuze, nooit lachende man 

op onze schilderijen en zondagsschoolplaatjes. Met als gevolg: heel veel christenen vinden het 

nog steeds moeilijk om volop en uitbundig te genieten van het leven. Het volgen van Jezus 

heeft voor ons in de eerste plaats met roeping en plicht en verantwoordelijkheid, met gepaste 

en soms loodzware ernst te maken. Het is allemaal geen lolletje.  

 

De evangeliën tekenen een ander beeld. Jezus neemt volop deel aan het sociale leven van zijn 

dagen. We vinden Hem op bruiloften en partijen. Bij al zijn kritiek op de samenleving van 

zijn dagen, geniet Jezus ook van het leven, met de mensen om Hem heen. Zijn kritiek op de 

samenleving is juist, dat velen buitengesloten worden en niet deel kunnen hebben aan de 

vreugde. Voortdurend zet Hij zich in om al die buitengesloten mensen weer bij de samen-

leving te betrekken, en hun het goede leven terug te geven. En daarin lijkt Hij op zijn Vader. 

Denk maar aan het visioen van Jesaja (in hoofdstuk 25): “Op deze berg richt de Heer (…)  
voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen…” Hier wordt 
Gods bestemming voor mens en wereld getekend als één groot feestmaal voor alle volken. In 

hoofdstuk 62 bezingt Jesaja de toekomst van Israël als een feestelijke bruiloft van God met 

zijn volk. Feest en overvloed: dát is de toekomst die God voor ogen heeft. 

 

Naar dat goede leven wil Jezus de weg wijzen. De vreugde van de bruiloft is daar een teken 

van. En daarbij hoort onlosmakelijk het drinken van wijn. Want de wijn is bij uitstek symbool 

van het goede leven, van de overvloed in het beloofde land. 



Je drinkt de wijn dan ook niet om je te laten vollopen, om het leven te ontvluchten, maar om 

met elkaar te proeven van het gloedvolle leven. De toost die men daarbij uitbrengt is in het 

Joods: ‘Lachajim’, dat wil zeggen: ‘Op het leven’. Op een leven van liefde, vrede en recht. De 

wijn is niet bedoeld om je daarbij te verdoven, maar om je scherper bewust te maken van die 

toekomst, van dat nieuwe bestaan. 

 

Zo is het bruiloftsfeest te Kana een teken van het verbond, een teken dat verwijst naar de 

bedoelingen waarmee God de mensen geschapen heeft, en dat tegelijk een vóórproefje is van 

dat goede leven en samenleven waarheen God met de mensen op weg is. Wat overigens ook 

verplichtingen geeft… Want het feest kan niet doorgaan als er gebrek aan wijn is. En gebrek 

aan wijn: dat is er als mensen leven en werken zonder overgave, zonder hun hart en hun ziel 

erin te leggen, zonder liefde en warmte. Gebrek aan wijn: dat is er als wij in ons leven teveel 

dingen doen vanuit oneigenlijke motieven, vanuit angst, of omdat we alleen maar oog hebben 

voor verwachtingen en verplichtingen. Ook in ons handelen als gelovigen kunnen oneigen-

lijke motieven een rol spelen, zodat de vonk van de liefde ontbreekt. Gebrek aan wijn: dat is 

er ook als mensen de welvaart in de wereld oneerlijk en onrechtvaardig verdelen, zodat teveel 

mensen nooit aan een goed leven toekomen. De feestgangers (wij ook!) gaan eraan voorbij dat 

God zijn verbond met mensen sloot ten behoeve van héél de wereld, en dat de overvloed van 

de aarde dus ook voor allen bedoeld is. Gelukkig hebben wij altijd diakenen in ons midden, 

om ons te herinneren aan dat visioen en deze verantwoordelijkheid. 

 

Er bestaat een oude legende over een bruiloftsfeest. Omdat de familie arm was en onmogelijk 

zelf voor al het nodige voor het feest kon zorgen, besloten de gasten dat ieder zelf een fles 

wijn mee zou brengen. Bij de ingang van de feestzaal stond een grote kruik, en iedereen die 

binnenkwam, goot de inhoud van zijn of haar fles in die kruik. Het feest gaat beginnen, de 

glazen worden gevuld, de bruidegom brengt een toast uit. Als de gasten drinken, kijken zij 

elkaar verbaasd aan wanneer ze geen wijn proeven, maar water. Wat er gebeurd was, laat zich 

raden. Er waren gasten die dachten: “Ach, één flesje water in die grote kruik met wijn, - dat 

valt toch niet op, dat proeft toch niemand…” Achteraf bleek, dat iederéén er zo over had 

gedacht… Er was dus geen wijn, en het feest kwam niet op gang. Het leven kan nooit goed 
worden als niet iedereen zijn verantwoordelijkheid ziet, en van harte mee wil doen. 

 

Ooit zullen de mensen, de volkeren elkaar toedrinken: “Lachajim!” Het Koninkrijk van God 
als één groot bruiloftsfeest. Laten we bij elk glas wijn, in de kerk of thuis, er éven aan denken. 

Zodat we het visioen levend houden, en onze verantwoordelijkheid zullen blijven zien. 

 

 


