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Openingslied: Wees hier aanwezig  II-12 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen allemaal en welkom hier in dit huis vol mensen. 

Het gaat een bruisend uur worden. 

Vol van feestelijkheden, drank en spijzen. 

Het motto van deze viering is: Schenk ons aan elkaar. 

We lezen over de bruiloft in Kana  

Frater Paschalius heeft dit tafereel weergegeven in een van zijn 49 muurmozaïeken. 

Die u kunt zien op de voorkant van uw boekje. 

Jezus heeft daar voor het eerst een teken van zijn Wonderbaarlijkheid laten zien 

Levend water werd heerlijke wijn: voorsmaak van het Koninkrijk Gods. 

 

Jezus eerste optreden was niet in een tempel, 

maar tijdens een boerenbruiloft op een heuvel in Galilea. 

Goed wijd land beklonken en gevierd. 

 

Maar laat eerst stil worden in ons 

en ons keren in ons zelf. 

 

Enige, Onnoembare, 

wees hier in ons midden. 

Open ons hart voor de zachtheid 

van uw eeuwige liefde. 

Stel ons open voor uw Woord. 

En schenk ons aan elkaar. 

 

Lied: Kanon: ‘Het woord dat ik jou geef’  I-248 

 

Lezing: Jesaja 62:1-5 

 

Lied: De heer heeft mij gezien  I-85 

 

Lezing: Johannes 2:1-11 

 

Muziek 
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Ter overweging 

 

Misschien bent u er met uw afstandsbediening wel eens langs gekomen, het televisieprogramma ‘My Big Fat 
Gypsy Wedding’ op RTL4. En voor wie niet weet waar ik het over heb: dit programma geeft een inkijkje in het 

dagelijks leven van zigeunerfamilies in Groot Brittannië, waar de levensrituelen doop, eerste communie, 

huwelijk en uitvaart, grootse markeringen zijn in hun bestaan. Al bij de geboorte van een meisje gaan de 

ouders geld opzij zetten voor haar huwelijksfeest, dat meestal zo’n twintig jaar later plaatsvindt. Ze hebben dus 

nog even. Als dan eenmaal de grote dag is aangebroken, zijn kosten nog moeite gespaard. Met goud bespoten 

trouwauto’s, verblindende trouwjurken van Victoriaanse omvang, taarten met buitenaardse afmetingen, 

helikopters, luchtballonnen, meters lange ijsbuffetten. Het kan niet uitbundig en bont genoeg zijn bij deze 

families. Ik vind zelf het “Big Fat” in de titel van het TV-programma enigszins denigrerend. Het verwijst naar de 

lichamelijke afmetingen van meestal de bruid danwel de gasten en uiteraard naar de buitensporige omvang 

van de festiviteiten. Mij raakt het echter hoe uit het hart deze mensen hun feest vieren. Uitbundig, 

schreeuwerig misschien, voor ons verregende Lage Landers. Maar zo echt en oprecht, samen met elkaar 

opgaand in en met volle teugen genietend van de haast wel oneindige overvloed van het feest.  

 

En met zo’n roze knalfeest in het achterhoofd (voor zover het daar past), wil ik u vragen om met mij mee terug 

te gaan in de tijd. Ga er maar eens goed voor zitten. 

We laten de teller tweeduizend jaar teruglopen en komen aan in een stoffig en warm dorpje Kana in Galilea. 

Kana ligt bovenop een heuvel te schitteren in de zon. Het is een klein dorpje met een bloeiende straathandel, 

omgeven door korenvelden, anemonen en groepjes granaatappelbomen met uitzicht op het Meer van Galilea. 

Als we de heuvel zijn opgeklommen, worden we omgeven door een stille rust. Van bedrijvigheid is vandaag 

geen sprake. Zowat het hele dorp is uitgelopen voor een boeren bruiloftsfeest. En, de zigeuners van nu kunnen 

hier nog wat van leren, het feest duurt welgeteld een week. Als we aankomen is er al een paar dagen gefeest. 

Er hebben reinigingsrites plaatsgevonden, er is muziek, goede praat, wijn, veel wijn, dat in verschillende stadia 

van ontwikkeling wordt genuttigd, dus jonge of nieuwe wijn of wijn aangelengd met water. En al die wijn en al 

dat eten komt op rekening van de familie van de bruidegom, dus niet de bruid zoals bij de zigeuners. Onder de 

gasten bevinden zich Jezus, zijn moeder en zijn leerlingen. Zij zijn vanuit Nazareth naar hier naartoe komen 

lopen. 

We zijn nog maar net binnen en het feest is in volle gang totdat …. de wijn op raakt. Een blamage voor de 

familie en een treurig einde voor de feestgangers. Of de voorraad te klein is, het aanlengen niet goed is 

gebeurd of dat de gasten zich buiten proportioneel hebben laten vollopen, dat weten we niet. Maar wel dus 

dat er een delicaat probleem is. 

 

En dus wordt Jezus door zijn moeder aan het werk gezet. Daar kan ik me persoonlijk wel wat bij voorstellen… 

Na zijn doop, herkend als de Messias en Weldoener, is nu de tijd aangebroken om, ten overstaan van zijn 

leerlingen, een eerste teken te geven van wat hij in de jaren erop gaat laten zien.  

En in eerste instantie twijfelt Jezus: wat wil je van me? Het is mijn tijd nog niet, zegt hij zijn moeder. Midden in 

alle vrolijkheid is hij totaal niet voorbereid op zoiets serieus. Wat dat hij zijn taak serieus neemt, dat is ons 

inmiddels helemaal duidelijk geworden.  

Maar moeders wil is wet en haar wil geschiede. Jezus zet de bedienden van het feest aan het werk. Hij laat de 

zes stenen waterkruiken die waren gebruikt voor het reinigingsritueel tot de rand toe vullen met water en 

stuurt ze ermee naar de ceremoniemeester.  

Of Jezus iets gedaan heeft met het water, er iets heeft ingestopt, of dat iedereen al zo Lazarus is dat niemand 

toch meer het verschil proeft tussen gemeentepils en jonge wijn, we zullen het nooit weten. Maar wat duidelijk 

is, is dat de wijn zo lekker is, zo overheerlijk, dat de gasten er niet aan twijfelen: het is een wonde! De lekkerste 

wijn is voor het laatst bewaard als eerste teken waarmee Jezus zijn onbevattelijke grootheid en ruimhartigheid 

toont - en vanaf dit moment geloven zijn leerlingen in hem.   
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Een werkelijk prachtig verhaal. Bemoedigend, vol vreugde, plezier en liefde. Het laat ons proeven van de 

overvloed van het Koninkrijk Gods dat is aangebroken. "... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en 

overvloed hebben." klinken Jezus’ woorden in Johannes 10, vers 10. En dat is misschien precies waarom water 

wijn wordt op deze bruiloft. Om de mensen de heerlijke overvloed van het Koninkrijk Gods te laten proeven. 

 

Wij denken zo snel dat hel leven serieus en zwaar moet zijn, dat we ter loutering onze fouten moeten 

overpeinzen en ons schuldig moeten voelen om wat we in het verleden allemaal wel of niet hebben gedaan. Dit 

verhaal leert ons dat het Koninkrijk Gods een rijk van liefde en geluk is. Waar het leven gevierd mag worden in 

het hier en nu, waar blijdschap heerst en verbondenheid. Waar mensen elkaars gasten zijn en zich schenken 

aan elkaar.  

Hoe vaak niet ratelt onze hersenpan en besmet het ons met negatieve gedachten: de duisternis in ons hoofd 

als een privéhel op aarde. Dit verhaal symboliseert het licht in ons hoofd, ons leven; licht dat door geen enkele 

duisternis, hoe zwartgallig ook, kan worden verdreven. Omdat het het licht is van onze Schepper, begin van alle 

leven, het leven zelf, genesteld als lichtbaken in ons hart, eerste en laatste teken van onze Oorsprong.  

 

Want in het verhaal van Johannes is het bruidspaar gekomen uit Jesaja hoofdstuk 62 dat we ook lazen, en wij 

zijn allen uitgenodigd op het feest. Sterker nog: het is de bruiloft van de Eeuwige met ons. En zoals de 

jonggetrouwden tot over hun oren houden van elkaar, zo houdt ook de Enige van ons, liefde op het eerste 

gezicht. En van die liefde zijn alle wonderen, weldaden en wijze lessen van Jezus de uitingsvormen: de liefde 

van de Enige tot leven gebracht in een Mensenzoon, koning van de Vrede. 

 

Opdat wij, bewoners van dat Koninkrijk 

- land dat nooit vol=vol zal zijn 

haar grondgebied mogen herkennen. 

als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter. 

 

En haar mogen bewonen 

In liefde en vreugde, 

gelouterd in vrede, 

geschonken aan elkaar.  

 

Zo moge het zijn! 

 

Lied: Mensen van God  I-49 

 

Tafellied: Daar waar vriendschap is (Servaas Bellemakers) 
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Voorbeden  

 

Laten we bidden: 

 

Voor mensen eenzaam en verlaten, 

sinds lang niet meer genodigd voor een feest, 

die het goede leven lijken vergeten. 

 

Voor mensen somber en verdord, 

gevangen in het duister van hun eigen gedachten, 

die het lachen en plezier lijken vergeten. 

 

Voor de mensen op deze wereld, 

zoekend de poorten naar het Koninkrijk Gods. 

Terwijl ze er allang wonen. 

 

Die mensen zijn wij. 

Dat Koninkrijk is hier. 

 

---- 

 

Eeuwige, maak ons tot een instrument van uw vrede. 

 

Laat ons liefde zaaien waar haat is,  

vergeving waar men elkaar kwetst,  

geloof waar twijfel is,  

hoop waar wanhoop is,  

licht waar duisternis heerst,  

vreugde waar droefheid is. 

 

Geef toch dat we er meer naar streven te troosten dan getroost te worden,  

te begrijpen dan begrepen te worden,  

te beminnen dan bemind te worden. 

 

Want door te geven ontvangen wij,  

door te vergeven verkrijgen wij vergeving,  

en door te sterven worden we tot eeuwig leven geboren. 
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Zegenwens 

 

Het Kana van 2 duizend jaar geleden is mogelijkerwijs het Arabische Kfar Kana van nu, de deskundigen zijn het 

er niet helemaal over eens. Hoe dan ook: zo’n 200 duizend toeristen per jaar bezoeken het dorpje, waarvan 

velen hun bruiloft willen vieren of hernieuwen. Een bron van feestvreugde, liefde en trouw als baken van licht 

midden in een gebied van onderdrukking, geweld en onverdraagzaamheid.  

Liefde houdt stand, zo blijkt maar weer; laat zich niet door de donkerste donkerte uitdoven.  

Opdat dit beeld ons gaande mag houden in onze wereld omgekeerd. 

 

Mag ik u uitnodigen te gaat staan om samen te vragen om zegen? 

 

Moge de Enige ons zegenen en behoeden, 

moge de Eeuwige haar veelkleurig licht 

over ons uitstralen. 

 

Moge de Onnoembare, Bron van Liefde en Trouw ons genadig zijn, 

en zijnhaar weidse vleugels over ons uitspreiden. 

 

Opdat wij gaan in vrede, 

Geschonken aan elkaar. 

 

In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. 

- Amen. 

 

Slotlied: Vredelied  II-1 


