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Hoofdstuk 10   

   
Lieve kleinkinderen,  

 

Voordat ik nu verder ga met het vertalen van het volgende hoofdstuk, wil ik toch 

nog even terugkomen op die man Nathanaël uit het vorige hoofdstuk. 

In de bijbel staat er verder niets te lezen over deze man. Jammer. 

Maar dat Jezus tegen Nathanaël zegt dat hij een man is zonder bedrog, een man 

die dus nooit leugens vertelt, dat zegt nogal iets over hem. 

Deze man was dus goud en goudeerlijk. 

  

Vroeger op school leerde ik dat er een Amerikaanse president is geweest die als 

bijnaam   "Honest Abe"  had. Eerlijke Abraham! 

Kennen jullie vandaag aan de dag mensen en dan bedoel ik vooral politici, die 

zo’n mooie bijnaam hebben als deze Amerikaanse president Abraham Lincoln? 

Heeft onze minister president Mark Rutte ook deze mooie bijnaam van ‘Eerlijke 

Mark’? Ik weet wel zeker van niet, maar wat zou dat mooi zijn…. 

  

 

 

Hoofdstuk 10       -       Bruiloft te Kana      -    Johannes 2 : 1 - 11  

 

Een paar dagen nadat Jezus in de provincie Galiléa aangekomen was, trouwden 

er een paar jonge mensen in het stadje Kana en kregen ook moeder Maria en 

haar zoon Jezus een uitnodiging voor de bruiloft.  

De leerlingen van Jezus waren ervan overtuigd dat Jezus niet naar deze bruiloft 

zou gaan. Zelfs Johannes de Doper, die slechts een heraut van de koning was 

geweest, ging niet naar dit soort feesten. Johannes dronk geen wijn of sterke 

drank. Wanneer een dienaar van de koning al zo streng in de leer was en zich 

afzijdig hield van alle wereldse geneugten, hoe veel te meer zou de koning zelf 

dat niet doen! De Christus, de Zoon van God had wel iets beters te doen dan 

naar een bruiloft gaan. 

Ze keken vreemd op toen Jezus hen riep om zich klaar te maken om naar de 

bruiloft te gaan. Kon dat dan zo maar? De Christus, de Messias, die naar een 

feest ging met allemaal van die gewone mensen? Had Johannes de Doper het 

dan zo bij het verkeerde eind gehad toen hij de wildernis introk waar hij 

sprinkhanen en wilde honing at? 

Maar ook al begrepen ze Jezus niet, zonder iets te zeggen ze gingen toch met 

hem mee. Zij geloofden in Jezus en hadden hem lief gekregen gedurende deze 

afgelopen dagen die ze bij hem waren geweest. Jezus wist het beste wat goed 

voor hen was.  
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En zo liepen ze dan over de heuvels van Nazareth naar Kana en zaten aan het 

feestmaal te midden van de bruiloftsgasten. 

Deze leerlingen van Jezus hadden er geen spijt van. Ze hadden op een wonder 

gehoopt, een wonder dat Jezus zou doen om de mensen te laten zien dat hij de 

lang verwachte Christus was. Maar was dit al niet een wonder dat Jezus bij deze 

gewone mensen aan de feesttafel zat? Hij, de Zoon van God die te midden van 

doodnormale mensen een bruiloftsfeest vierde.  

Nee, het kon niet fout zijn om met Jezus naar een bruiloft te gaan. Waar ze ook 

met Jezus naar toe zouden gaan, het zou altijd goed zijn. 

En waarom zou Jezus die ook een gewoon mens was, niet blij mogen zijn tussen 

deze blijde mensen en dankbaar mogen zijn voor het geluk van dit jonge 

bruidspaar? 

 

Terwijl het bruidspaar en hun bruiloftsgasten feestvierden had Maria, de moeder 

van Jezus, haar zorgen. Omdat zij familie van het bruidspaar was had zij 

meegeholpen aan de voorbereidingen van het feest. En Maria wist dat er nu te 

weinig wijn was voor het hele bruiloftsfeest dat nog minstens twee dagen zou 

duren. 

De bruidegom en zijn bruid kwamen niet uit een rijke familie en geld om wijn 

bij te kopen was er niet. Wat een schandaal zou dat worden. Het feest zou straks 

halverwege afgebroken moeten worden omdat de wijn op was. 

Wat zou hier nog lang over gepraat worden… Ja, de bruidegom zou nog 

jarenlang met de vinger nagewezen worden.  

Maria en de mannen van de bediening hadden al alles gedaan om deze schande 

te voorkomen. Ze hadden eigenlijk (letterlijk) al veel te veel water bij de wijn 

gedaan. Maar ook dit hielp niet.  

 

En toen, terwijl de bedienden de laatste wijn in de drinkbekers deden, dacht 

moeder Maria aan Jezus. Hij had vijf  mannen extra meegenomen naar het feest. 

Die dronken ook allemaal wijn. En er waren meer gasten gekomen dan waarop 

gerekend was. Was het niet meer dan normaal dat Jezus nu zou gaan helpen! 

Jezus zou toch ook niet willen, dacht Maria, dat dit jonge bruidspaar straks door 

iedereen de gek aangestoken zou worden?   

En dacht moeder Maria, wordt het nu geen tijd dat haar zoon Jezus een wonder 

ging doen, zodat de mensen om hem heen zouden weten waar ze met hem aan 

toe waren? Haar zoon was toch de Messias! Nu, als hij geen wonderen deed, hoe 

zouden de mensen dan weten dat hij de Messias was? 

Ja, die vijf jonge mannen, zijn leerlingen, die geloofden dat haar zoon de 

beloofde Messias was. Maar wat waren nu 5 mensen op een heel volk? Voor 

alles zou het beter zijn dat haar zoon Jezus zich nu bekend zou maken als de 

Messias, die al eeuwenlang door God beloofd was. En waar zou dat nu beter 

kunnen gebeuren dan in Galiléa, waar zoveel mensen zaten te wachten op de 

komst van de Messias, de Zoon van God? 
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Vlug liep Maria naar haar zoon Jezus die in de feestzaal was. Ze boog zich naar 

hem toe en fluisterde in zijn oor: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ 

Maar Jezus antwoordde: ‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste 

moment voor mij is nog niet gekomen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ze hebben geen wijn meer!’ 

 

Maria kreeg een kleur. Ze durfde niets meer te zeggen en stil liep ze de feestzaal 

uit. Ze had het zo goed bedoeld, maar nu begreep ze dat ze met deze vraag aan 

Jezus het toch verkeerd had gedaan.  

Weer was ze vergeten, zoals al zo vaak, dat Jezus hoewel haar zoon, in de eerste 

plaats haar God was. Dat zij als moeder Maria zich niet met zijn zaken mocht 

bemoeien. Jezus zou in alles de wil van zijn hemelse Vader, de wil van God 

moeten doen.  

En in dit vertrouwen, het zeker weten dat Jezus de zoon van God, de Messias 

was die alles kon, liep ze naar de bedienden in de keuken en zei tegen hen: ‘Als 

mijn zoon Jezus bij jullie komt doe dan precies wat hij tegen jullie zegt.’ 

De mannen knikten. Ja natuurlijk wilden ze alles wel doen, maar het zou 

tevergeefs zijn. De wijn was bijna op en geld om nieuwe wijn te kopen was er 

niet. Nu, dan houdt alles toch op? 

Met als gevolg: einde feest en het begin van een schandaal… 

En daar kon Maria en ook haar zoon Jezus niets aan veranderen. 

Water – ja, dat was er genoeg. Zes heel grote vaten hadden ze met water gevuld 

zodat iedereen zich elke dag van het feest kon wassen. Dat moest, want zo stond 

het in de oude boeken van Mozes. 

Ja, het ontbrak niet aan het water-van-de-wet, maar aan de wijn-van-de-vreugde. 
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En plotseling stond daar Jezus in de keuken tussen de bedienden.  

Hij zei: ‘Vul die kruiken met water.’  

Jezus zei het zo rustig en tegelijkertijd ook zo gebiedend dat ze het direct deden, 

zonder te vragen naar het waarom. Het duurde niet eens lang of alle kruiken 

waren tot aan de rand toe vol. 

Daarna keken ze Jezus vragend aan. Wat zou hij nog meer tegen hen zeggen? 

‘Vul deze drinkbeker en breng hem naar de ceremoniemeester.’ 

Weer durfden ze niets te zeggen, maar deden wel wat tegen hen gezegd werd. 

Maar toen ze zich voorover bogen om die beker te vullen, roken ze het al. Het 

water in de kruiken was veranderd in heerlijke wijn. 

Ze draaiden zich om om Jezus te vragen hoe dit kon, maar Jezus was al weer 

weggegaan naar de feestzaal. 

De bedienden lachten en vulden heel snel de drinkbeker en brachten die zonder 

iets te zeggen naar de ceremoniemeester. Zo lang als die rabbi, die nieuwe leraar 

uit Nazareth hun geen toestemming had gegeven durfden ze het geheim niet te 

verklappen.  

 

Direct nadat de ceremoniemeester de wijn geproefd had riep de bruidegom bij 

zich: ‘Maar dit is toch niet zoals het hoort!’ zei hij verwijtend. ‘Iedereen geeft 

zijn gasten eerst de goede wijn. En als men al veel gedronken heeft, dan komt de 

wijn van mindere kwaliteit op tafel. Maar u heeft uw lekkerste wijn voor het 

laatst bewaard.’ 

 

Zo deed Jezus op de bruiloft in Kana zijn eerste wonder. Een wonder dat 

tegelijkertijd een teken was van zijn Goddelijke almacht. 

Maar wat moeder Maria zo graag had gewild, dat alle mensen op dit feest haar 

zoon Jezus zouden aannemen als hun Heer en Messias, nee dat gebeurde niet. 

 

Het jonge bruidspaar bleef bewaard voor de schande dat hun bruiloftsfeest 

voortijdig afgebroken zou moeten worden wegens gebrek aan wijn. Er was zelfs 

zoveel wijn over dat zij samen nog wekenlang ervan konden drinken. Maar 

verder werd het wonder niet bekend. 

 

De mensen van Kana, de bruiloftsgasten, wisten niet met wie zij deze bruiloft 

gevierd hadden. De vijf leerlingen van Jezus wisten dat wel. Zij geloofden in 

Jezus en twijfelden niet meer. 

 
 


