
Fonteinkerk, 19 januari 2020 

Voorganger: Ds. Wim Verschoor, Bevestiging ambtsdrager / Belijdenis 

 

Liturgie 

Intochtslied Psalm 97, vers 1, 5 en 6 

Kyrië met zingend “Heer ontferm U…” 

Loflied Lied 869, vers 1, 2 en 3 

Eerste schriftlezeing, Jesaja 62: 1-5 (LINK naar online bijbel) 

Tweede schriftlezing, Johannes 2: 1-11 (LINK naar online bijbel) 

Zingen Lied 526, vers 1, 3 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Zingen, Lied 793 

Bevestiging tot ouderling / belijdende leden 

Zingen, Lied 362, vers 1 en 2 

Afscheid van twee ambtsdragers 

Gebeden / collecte 

Slotlied, Lied 324 

Zegen 

 

Overweging 

“Leven is mooi, omdat leven beginnen is, telkens opnieuw, op elk moment.” Deze woorden uit het 

dagboek van Cesare Pavese las ik gisteren in de krant. Leven is mooi, omdat leven beginnen is… De 

schoonheid van deze gedachte vinden we ook in het evangelie volgens Johannes. Ook Johannes heeft 

het over het leven, als hij zijn evangelie opent met: “In het begin was het Woord.” In het begin was er 

een Woord, en dat Woord was eigenlijk God, en met dat Woord is alles begonnen. Johannes verwijst 

hier het scheppingsverhaal van Genesis, het verhaal dat vertelt hoe al het leven begonnen is. Ook in 

Genesis gaat het over beginnen: 

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Dat oude scheppingsverhaal vertelt hoe het leven en 

alle levende wezens ontstaan zijn dóór het Woord van God. We krijgen de allereerste woorden van 

God zelfs te horen, op de eerste scheppingsdag: “Er zij licht.” De woorden van God brengen licht en 

leven op deze wereld. En dat wil Johannes met zijn evangelie in herinnering brengen: met de woorden 

van God is alles begonnen. Zonder dat Woord zou er geen licht en geen leven zijn geweest: “In het 

Woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen.” Johannes legt een verband tussen het 

licht dat verschijnt met de komst van Jezus, en het licht van de eerste scheppingsdag. 

 

In hoofdstuk 2 zijn we opeens op de derde dag aangekomen: “Op de derde dag was er een bruiloft in 

Kana, in Galilea.” Het is waarschijnlijk dat Johannes ook hier een lijntje trekt naar het oude 

scheppingsverhaal. Want in Genesis 1 wordt bij de meeste scheppingsdagen gezegd: “God zag dat het 

goed was.” Maar bij de derde dag wordt dat twéémaal gezegd. Om die reden wordt de dinsdag door 

vrome Joden als een dubbel goede, een dubbel gezegende dag beschouwd: een perfecte dag voor de 

start van een huwelijk! “Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.”  

 

De gebeurtenissen op de derde scheppingsdag passen hier prachtig bij. In Genesis 1 wordt op de 

derde dag beschreven hoe het water plaats moet maken voor het land, zodat het land korenhalmen, 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-62
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-2


appelbomen en wijnstokken (!) kan gaan voortbrengen. Johannes móét wel bij het schrijven van zijn 

verhaal die derde scheppingsdag in gedachten hebben gehad, want hij beschrijft hoe Jezus het water, 

dat in overvloed aanwezig is, laat verdwijnen ten gunste van de wijn, vrucht van de wijnstok. 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 in Kana: om het leven, het goede leven voor 

de mensen. Jezus doet zijn wonder niet om aan iedereen zijn macht te laten zien. Hij wil geen 

wonderdoener, geen tovenaar zijn. Het gaat niet om Hem, maar het gaat Hem om het leven, het 

goede leven van mensen. Hij gebruikt deze feestdag, deze derde dag, om ons weer te bepalen bij de 

bedoelingen van zijn Vader. Het goede leven voor de 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. Integendeel. Het gebeurt  vrijwel 

óngemerkt. De meeste feestgangers hebben niets in de gaten. In alle stilte, achter de coulissen voltrekt 

zich het wonder van de derde dag: het water maakt plaats voor de wijn. Het goede leven, het mooie 

leven kan doorgaan, kan weer opnieuw beginnen! 

 

Jezus gaat naar een bruiloft om feest te vieren. Misschien is het leven voor niemand een feest, maar 

het feest maakt wel deel uit van ons leven. Het zou kunnen dat wij van Jezus nog altijd een veel te 

ernstige en sombere voorstelling hebben. Kijk maar eens naar de ernstig kijkende, nooit lachende man 

op onze schilderijen en zondagsschoolplaatjes. Met alle gevolgen van dien: veel christenen vinden het 

nog steeds moeilijk om uitbundig te genieten van het leven en van mooie dingen. Het volgen van 

Jezus heeft voor ons nog altijd met roeping en plicht, met gepaste en soms loodzware ernst te maken. 

Het is allemaal geen lolletje.  

 

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

dagen. We vinden Hem herhaaldelijk 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 geen deel kunnen hebben 

aan de vreugde. Voortdurend zet Hij zich in om al die buitengesloten mensen weer bij de samenleving 

te betrekken, en hun het goede leven terug te geven. En dan goed in ál zijn betekenissen. In materiële 

zin: het leven waarin mensen kunnen genieten van en met elkaar, en van het goede der aarde, èn in 

morele zin: het leven waarin mensen medemensen zijn, waarin ze elkaar de ruimte geven en tot hun 

recht laten komen in een menswaardig bestaan. 

 

Dáár gaat het God om. In het scheppingsverhaal van Genesis werkt God aan de voorwaarden om dat 

goede leven voor mensen mogelijk te maken. Daartoe heeft God ook zijn verbond met mensen 

gesloten. 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. Iedereen mag 

delen in die vreugde en die overvloed. In hoofdstuk 62 bezingt Jesaja de toekomst van Israël als een 

feestelijke bruiloft van God met zijn volk. Feest en overvloed: dat is niet de realiteit van vandaag, maar 

het is wel de toekomst die God voor ogen heeft. 

 

Naar dat goede leven wil Jezus de weg wijzen. De vreugde en het plezier van de bruiloft zijn daar een 

teken van. En daarbij hoort onlosmakelijk het drinken van wijn. Zonder wijn geen feest in de bijbel. 

Want de wijn is bij uitstek symbool van het goede leven, van de overvloed in het beloofde land, het 

land dat op de derde dag droog kwam te liggen om vrucht te dragen voor de mensen. Je drinkt de 

wijn dan ook niet om je te laten vollopen en laveloos te worden, om het leven te ontvluchten, maar om 

met elkaar te proeven van het goede leven en om elkaar dat goede toe te wensen. De toost die men 



daarbij uitbrengt is in het Joods: ‘Lachajim’, dat wil zeggen: ‘Op het leven’. Het is als het ware een 

liturgische heildronk op het goede leven waartoe God de mensen bestemd heeft. 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. En alle feestelijke dingen die ons hart verwarmen en 

ons dankbaar maken voor het feit dat we bestaan, laten ons weer zien hoe het leven bedoeld is en 

welke toekomst God voor ogen houdt. 

 

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 voorproefje is van dat goede leven en 

samenleven waarheen God met de mensen op weg is. Straks zullen wij drie mensen mogen bevestigen 

in een ambt: het ambt van ouderling of het ambt van gelovige. 

 

Best mogelijk dat in jullie motieven en gedachten hierbij allerlei ernstige zaken een rol spelen; we 

blijven per slot van rekening calvinisten. Dat is ook niet erg. Maar laten we niet vergeten om oog te 

blijven houden voor het feest: het goede, mooie leven dat God ons heeft toevertrouwd, en waar we 

met elkaar vorm aan mogen geven. “In het Woord was leven, en het leven was het licht voor de 

mensen.” Daar mogen we óók in de kerk “Lachajim!” tegen zeggen. Gelovigen zijn feestgangers. 

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. 

 

Want: “Leven is mooi, omdat leven beginnen is, telkens opnieuw, op elk moment.” 


