
Johannes 2:-11 

 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en 

de moeder van Jezus was daar; 

2  en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft 

genodigd. 

3  En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus 

tot Hem: Zij hebben geen wijn. 

4  En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? 

Mijn ure is nog niet gekomen. 

5  Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook 

zegt, doet dat! 

6  Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het 

reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of 

drie metreten. 

7  Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden 

ze tot de rand. 

8  En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider 

van het feest. En zij brachten het. 

9  Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn 

geworden was (en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar 

de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het) riep 

de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 

10  Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed 

gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot 

dit ogenblik bewaard. {} {} {} 

11  Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana 

in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn 

discipelen geloofden in Hem. 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

In de kronieken van Narnia, -sprookjes van CS Lewis waarvan 

een deel is verfilmd- gaat het over Bijbelse thema’s, thema’s, 

die geen sprookje, maar werkelijkheid zijn.  

Ze zijn ook volop aanwezig in de lezing van vanmorgen. 

Het sprookje ‘het land achter de klerenkast’gaat over 4 

kinderen die via een oude klerenkast in het land Narnia 

terecht komen. 

Het land Narnia, lezen we in een ander boek, is ontstaan door 

de leeuw Aslan die door zijn lied alles tot aanzijn heeft 

geroepen. Hij is de koning van het land 

Het grote doel in Narnia is vreugde. 

In de Bijbel lezen we ook dat de Schepping door het Woord tot 

stand is gekomen het doel van die schepping is vreugde!  

En is de bruiloft te Kana niet het symbool daarvan? Bruiloft 

is feest (toen 7 dagen), de wijn betekent vreugde en ‘de derde 

dag’, is de opstandingsdag. Vreugde! 

We gaan naar het sprookje. 

De vreugde in het land Narnia werd wreed verstoord doordat een 

heks/tovenares, Jadis, kwaad in de zin had. Zij houdt al 100 



jaar lang het land in een winterse greep vanuit haar 

ijspaleis.  

Er is geen lente en geen zomer en zelfs geen kerstfeest meer 

in Narnia gevierd. Het leven is er ijzig en leeg. 

Ook dat lezen we in de Bijbel, dat het kwaad de schepping is 

binnengeslopen en de vreugde heeft verstoord en mensen besmet. 

Kwaad en zonde houden alles in de greep  als een ijzige 

winter.  

We hoorden het ook in het verhaal van de bruiloft te Kana waar 

tijdens de vreugde van bruiloft die 7 dagen duurde de woorden 

klinken: de wijn is op, de vreugde is weg. 

Zeer herkenbaar bandaag: er is bijna geen land op aarde waar 

geen geweld is, geen armoede, geen criminaliteit. 

En hoeveel relaties ontbreekt het niet aan het meest 

fundamentele: de wijn is op, de vreugde ontbreekt, de glans is 

eraf.  

De wijn is op: je kan de mooiste baan hebben, in het mooiste 

huis wonen, je kan alle feesten, fuiven aflopen en toch het 

gevoel hebben: er is leegte. 

Veel mensen in ons werelddeel hebben dat gevoel: aan de 

buitenkant lijkt het allemaal feestelijk, maar hoeveel mensen 

zijn van binnen niet eenzaam, angstig, weten niet meer wat de 

zin van het leven is. 

In Kana komen de mensen aan het eind van hun eigen krachten en 

mogelijkheden, de hulpbronnen raken op.  

Het wordt a.h.w. winter als in Narnia. 

Het is ijzig en leeg. 

Dat vertellen ons die 6 stenen watervaten, de vaten voor het 

Joodse reinigingsritueel, ieder die binnenkwam moest zich 

verschonen - dat hoorde bij de religieuze traditie. 

Maar een traditie kan ook verstenen, tot een gesmeerd en 

ordelijk systeem. 

Een traditie kan ook iets krijgen van stilstaand, niet 

stromend water, bevriezen tot ijs. 

Het kan zelfs iets leegs krijgen: de zes vaten waren leeg; ze 

wachtten op vervulling. 

 

Terug naar het sprookje. 

In het land Narnia vestigen sommige bewoners –waaronder de 

familie bever- hun hoop op Aslan de leeuw, de echte koning van 

Narnia.  

Overal waar Aslan komt wordt het weer lente en met de adem van 

zijn mond komt ieder tot leven. Ook leven dat bevroren is.  

Hij verslaat de heks/tovenares met het offer van zijn eigen 

leven, dat hij brengt op de heuvel van de stenen tafel.  

Die stenen tafel is symbool van de ijzeren wetten in het koude 

land Narnia.  

Een ijzeren wet was dat verraad van een van de vier kinderen 

gestraft moest worden. Maar als Aslan zijn leven heeft gegeven 

wordt die wet doorbroken: de stenen tafel breekt en Aslan 

staat weer op uit de doden en brengt weer vreugde in het land. 



Dat vertelt de Bijbel ook: Jezus, de ware koning kwam leven 

brengen en overvloed en heeft tenslotte zijn eigen gegeven en 

is opgestaan ten derde dage.  

Zo verbrak Hij de wet van zonde en dood en werd de brug tussen 

God en mens. 

Het verhaal van de bruiloft te Kana vertelt ons dat ook: waar 

Jezus verschijnt, komt er weer wijn, de beste wijn; komt er 

overvloed van vreugde. 

Alleen: Hij doet dat wel op eigen tijd en wijze, iets wat ook 

benadrukt wordt in het sprookje. 

Over de leeuw Aslan kan je namelijk ook niet beschikken: als 

hij aan het einde van het verhaal temidden van het 

feestgedruis vertrekt en men zich afvraagt ‘waarom?’ dan wordt 

er gezegd: laat hem gaan; hij komt vast weer terug op de 

bestemde tijd.  

Ze zeggen dan : ‘Aslan is geen tamme leeuw’, d.w.z. je kan 

niet over hem beschikken, hij vertrekt plotseling, ‘maar hij 

is wel goed’! 

Dat zegt de Bijbel ook als het gaat over God en over Jezus.  

Wij kunnen God niet bestellen op afroep, Hem niet temmen, Hem 

niet naar onze hand zetten; Hij is vrij om te doen wat Hij 

wil, maar: Hij is wel goed. 

Dat horen we ook in het bijbelgedeelte van hedenmorgen. 

Als de moeder van Jezus zegt: ‘ze hebben geen wijn’ zegt 

Jezus: "vrouw wat heb Ik u van node”, m.a.w. wat hebben u en 

ik met elkaar?  

Dat klinkt dat afstandelijk, maar het geeft aan dat Jezus in 

zijn handelen niet door mensen bepaald wordt. Je kan Hem niet 

temmen, niet over Hem beschikken. 

Maar de moeder van Jezus weet wel dat haar zoon ‘goed’ is, 

want ze gaat voorbereidingen treffen, zij gaat zich instellen 

op het handelen van haar zoon en zegt tegen de bedienden: wat 

Hij u ook zegt: doet dat!  

Terug naar het sprookje. 

Dat doen alle bewoners in Narnia ook: Aslan is aantocht, hij 

is goed. Het wordt spoedig lente en zomer!  

Maria kent eigenlijk hetzelfde geheim: Jezus is aantocht en 

Hij kan water in wijn veranderen in situaties die doods en 

leeg zijn geworden, situaties die wachten op vervulling 

De vraag aan ons is: is ons leven voorbereid op zijn komst: 

willen ons laten vullen, ons bevroren leven, huwelijk, onze 

gestold geloof laten ontdooien. 

Deze  kerkdienst kan daartoe uitnodigen. 

In elke kerkdienst staan de zes stenen watervaten opgesteld, 

dat is de zondagse eredienst met al zijn vaste onderdelen. 

Wanneer je uit bent op de ontmoeting met de bruidegom, door 

elke kerkdienst je af te vragen: wat wil Hij zeggen tegen mij 

bij de groet, genade, preek, brood en wijn. En wat wil ik Hem 

vertellen in liederen en gebeden? 

Wanneer wij die instelling hebben dan kan water in wijn 

veranderen. 



Dan kan het je gaan raken, gaan bezielen en dan krijg je te 

horen: wat hij je ook zegt, doe dat! 

Weet u, mijn taak hier in deze dienst heeft iets van de leider 

van het feest zoals op die bruiloft te Kana. 

Een voorganger heeft iets van de leider van het feest, die de 

stenen watervaten, die vaten die de oude traditie 

symboliseerden, in handen krijgt van de dienaren, het 

voorgeslacht en steeds weer bij verrassing merkt, dat water in 

wijn is veranderd, nog wel de beste wijn, die er was, ook, dat 

de levende Christus zich meldt! 

Steeds doen we in al die oude woorden de ontdekking dat het 

gelaat van één Persoon, Jezus Christus erdoor heen straalt. 

Hij maakt het leven vol, zorgt voor vervulling.  

Elke preek, elk lied van de dienst mag iets van die 

vreugdevolle verkondiging  uitstralen van lieve gemeente: hier 

komt Jezus Christus, Hij is de wijn die God voor het laatst 

bewaarde - drink van deze levenswijn. 

Zo leven we ook van de opdracht van Maria: wat Hij u ook zegt, 

doet dat. 

Weet u, ik denk wel eens dat wij het christelijk geloof wat te 

makkelijk opnemen. 

Dat we denken dat het ons aan komt waaien via een kerkdienstje 

hier en een woordje en een liedje daar. 

We zijn een beetje gemakzuchtig geworden, een beetje lui en 

daardoor beleven was soms ook weinig diepe vreugde. 

Maar dat is geloven niet: daar moet je mee bezig zijn, daar 

moet je je kinderen in voor gaan en je ouders op bevragen tot 

op het bot. 

Wijn moet je ook leren drinken1  

ik heb een zwager die vinoloog –wijndeskundige – is en 

veelproeverijen houdt.  

Als je hem een glas wijn geeft steekt hij zijn neus erin, 

neemt een slok, spuugt het uit en weet dan precies te 

vertellen wat voor druif het is, uit welk gebied en welk jaar 

etc. Maar dat heeft ie wel allemaal leren en voor moeten 

oefenen!  

Zoiets komt hem natuurlijk niet aanwaaien. Het moet je passie 

worden! 

Zo is het ook op het gebied van het geloof: je moet er wat 

voor doen om te gaan zien en proeven dat Jezus Christus leven 

en overvloed geeft. Er passie voor krijgen. 

Vanmorgen klinkt de oproep: probeer weer eens de primeur 

‘Jezus’, Hij komt, Hij is gekomen en Hij is het beste wat God 

voor het laatst bewaarde. Hij brengt de ware vreugde. 

Misschien maken we het nog mee, dat het beste nog moet komen. 

Laat ons deel krijgen aan het feest van onze Heer.  

 

Amen. 

 

Zingen: Psalm 66:1,7 

Stilte-votum-groet 



Zingen: Klein Gloria 

Zingen: Gezang 280 

Genadewoord en Leefregel 

Zingen: gezang 75:10,11 

Gebed 

kinderen komen naar voren en we zingen: lied 429:1,2,4 

(evangelische liedbundel) 

Lezing: Johannes 2:1-11 

Zingen: Gezang 74 

Verkondiging 

Zingen: Gezang 166:3,4 

Collecte 

Gebeden 

Zingen: Geloofsbelijdenis (J. Zijlstra) 

Tafelgebed II (zingen liederen met notenschrift) 

Zingen: Gezang 303:1,5  

Zegen 

 

 


