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Orgelspel :  J S Bach, uit: Canonische Veränderungen 
über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch da komm 

ich her: Canone alla settima 
 

Openingslied : Jij, mijn adem -  lied 82: 1,4,5,6,7  
t. S de Vries, m C-W van Vliet 

1 Jezus en zijn vrienden 
waren op een feest te gast, 
toen hij zelf als bruidegom 

allen heeft verrast. 
 

4. Al die lege vaten  
Staan daar maar en klinken hol. 
Levend water hoort daarin:  
schep ze barstensvol !  
 
5.  Drink het levend water,  
want dat smaakt als goede wijn.  

Waar die beker rondgaat,  
moet wel de hemel zijn. 
 
6  Kana kan ook hier zijn, 
telkens als ons jawoord klinkt, 
Elk van ons de beker heft, 
op zijn vriendschap drinkt. 

 
7.  Bruiloft zal het worden, 
leg de rode loper uit ! 
Vrolijk schenkt hij ons zijn woord 
en wij zijn de bruid ! 

 

Welkomstgroet   
 
   

Gebed 
 

 
Alleluia  (GvL 249) 

 

Evangelielezing:  Johannes 2:1-11  

 

Alleluia 
 
 
Overweging   
 
Orgelimprovisatie  

 

Gebeden 
  

 
 

Onze Vader         
 
Onze Vader in de hemel, Vergeef ons onze schulden, 
laat uw naam geheiligd worden, zoals ook wij hebben vergeven 
laat uw koninkrijk komen wie ons iets schuldig was. 
en uw wil gedaan worden En breng ons niet in beproeving,  
op aarde zoals in de hemel.           maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Geef ons vandaag het brood Want aan u behoort het koningschap, 
dat wij nodig hebben. de  macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens   
 

 
 
 
 
 

Slotlied : Tussentijds 201  t A den Besten, m B Huijbers 
1.  God die ons aan elkaar 

als wijn te drinken geeft, 
zend op het feest die daar 

het zoet geheim van heeft : 

Hem, die geheel ons zijn 

herschept, en zie ‘t is goed, 
die water maakt tot wijn, 

vreugde in overvloed. 
 

2.  O Gast, Gij Zoon van God,    
o wijnstok sterk en fris,   
waaraan wij rijpen tot   

elkanders lafenis, -    
Gij maakt ons bloed tot wijn,  
wijn tot ons hartebloed,   
wij moeten dronken zijn   
van elkaars overvloed.   
 

3.  O Geest van God, bewaar 

ons altijd bij de Heer, 
bewaar ons bij elkaar, 
verblijd ons meer en meer, 
opdat wij vrolijk zijn, 
gezond van ziel en bloed, 
en bij uw bruiloftswijn 
leven in overvloed. 

 
 

Zegen:  (zzz 19)  God zal met je meegaan   

t S de vries, m J de Jong 

God zal met je meegaan als licht in je ogen 

als lamp voor je voet, als hand op je hoofd 

en arm om je schouder, als baken bij ontij 

en verte die wenkt, als groet op je lippen 

en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

  
 
Orgelspel : J S Bach, uit: Orgelbüchlein: Vom Himmel 
hoch da komm ich her 
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zondag 17 januari 2020, Stadskerk Nijmegen (OCP), ‘Het bruiloftsfeest en de beste wijn’,  

Leo Oosterveen o.p. 

 

[Evangelielezing: Johannes 2, 1-12] (Willibrordvertaling) 

 

1 Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus 

aanwezig was.  2 Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd.  3 Toen 

de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.”  4 Jezus zei 

tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.”  5 Zijn moeder sprak 

tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”  6 Nu stonden daar volgens het 

reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie 

metreten.  7 Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.”  8 

Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze,  

9 en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar 

die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), 

riep hij de bruidegom en zei hem:  10 “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer 

men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.”  

11 Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn 

heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.  12 Daarna daalde Hij af naar Kafárnaüm. 

Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele 

dagen. 

 

[overweging:] 

Feesten, heeft u er nog herinneringen aan? Of zijn die intussen helemaal vervaagd in deze 

coronatijd? Misschien is het zo dat u juist een enorme heimwee heeft naar de tijd van 

feesten. Want feesten zijn als het ware de kers op de taart van het gevoel van 

verbondenheid met elkaar. Die verbondenheid lijdt eronder als er niet gefeest kan worden, 

zoals nu. We voelen nu het gemis daaraan met de dag groter worden. In ons menselijk 

bestaan zijn feesten immers van wezenlijk belang. In alle culturen, in alle perioden van de 

geschiedenis, in alle religies en ook in de kerk leeft de gemeenschap als het ware van feest 

naar feest. Feesten voeden de gemeenschap en doen dat op een herkenbare manier. Ze 

hebben daarom iets traditioneels. Tegelijkertijd luiden ze voor de gemeenschap telkens iets 

nieuws in, zoals het bruiloftsfeest dat doet. Een nieuwe verbintenis komt tot stand. En dat 

moet gevierd! 

 Het evangelie van vandaag staat in het teken van misschien wel het  bekendste feest 

in het Nieuwe Testament, de bruiloft te Kana. In het oude Israël hoort zo’n feest, naast de 

bekende religieuze feesten, tot de grote happenings. Alle verwanten van de beide jong-

gehuwden zijn genodigd, zelfs de meest verre. Ook de hele lokale gemeenschap komt 

opzetten. Het aantal feestgangers loopt in de vele honderden. Het is een festijn van jewelste 

en het duurt een hele week. Alles wordt eraan gedaan om het te doen slagen. Daarom 

beginnen de voorbereidingen al weken, zo niet maanden van te voren. Vandaag de dag zien 
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we zulke voorbereidingen bij bruiloften nog in Azië en Afrika. Bij zo’n feest mag er niets 

misgaan, aan niets mag het ontbreken en niets wordt aan het toeval overgelaten. En nadien, 

als alles achter de rug is en iedereen er met tevredenheid op terugziet, wordt er nog lang 

over nagepraat. 

 Met deze vertrouwde gang van zaken vormt ons verhaal uit het Johannesevangelie 

een schril contrast. Het bruiloftsfeest dreigt voortijdig op een fiasco uit te lopen. De 

benodigde wijn raakt op, terwijl de feestelijkheden nog maar nauwelijks begonnen zijn. Wat 

er aan drinkbaars is, is alleen water, het water voor de gasten om zich te reinigen voor het 

begin van de maaltijd. Het feest lijkt letterlijk in het water te vallen. 

 Jezus, zijn moeder, zijn verwanten en zijn leerlingen zijn genodigd en ze zijn aanwezig 

op het feest. Jezus’ moeder meldt het probleem aan Jezus dat er geen wijn meer is, in de 

veronderstelling en de hoop dat hij er iets aan kan doen. Maar Jezus stelt zicht 

terughoudend, ja afstandelijk op. “Wat wilt u van me, mijn uur is nog niet gekomen”, 

antwoordt hij (Joh. 2,4). Een beetje een patstelling. Wat nu? Maar Maria heeft fiducie in 

Jezus. Haar vertrouwen is niet stuk te krijgen. Ze trekt de zaak vlot en zegt, als het ware langs 

Jezus heen, tegen de bedienden dat zij maar moeten doen wat Hij hun zeggen zal. Jezus kan 

zich nu niet meer afzijdig houden. Hij geeft opdracht het reinigingswater in zes enorme 

vaten te doen, omgerekend alles bij elkaar wel zo’n 600 liter, genoeg voor alle gasten zolang 

het feest duurt. De ceremoniemeester keurt het vervolgens en zegt dat het de beste wijn is, 

veel beter dan je halverwege een feest mag verwachten. 

 Wat wil Johannes ons met dit verhaal vertellen? Dat Jezus een wonderdoener is die 

op miraculeuze wijze weet te voorzien in datgene waarin de verantwoordelijken voor het 

feest hebben gefaald? Het evangelie begint met een veelzeggende datering, een datering 

met een religieuze lading: op de derde dag is er een bruiloft te Kana. De derde dag is in de 

Schrift de dag waarop God zich openbaart en redding brengt. Niet voor niets hoort dit 

verhaal tot de verhalen die rondom epifanie worden gelezen. Op deze derde dag openbaart 

Jezus zich als de gezondene van God. Hij is geen tovenaar, maar stelt een teken van Gods 

heil. En het uur waarop hij dat doet komt eerder dan Jezus zelf voor mogelijk hield: op deze 

bruiloft in Kana. Eerder dan hij verwachtte blijkt hij te zijn wat Jesaja zegt: dat hij een licht is 

voor de volken (Jes.49,6). 

 Bruiloften. Ze staan in de Schrift vaak voor Gods verbond met zijn volk en voor zijn 

goedertierenheid jegens het volk. In Jesaja horen we: “Je zult heten: Mijn verlangen en je 

land Mijn bruid. Want de Eeuwige verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk 

genomen.[…]. Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou 

verheugen” (Jes. 62,4.5). Als het volk Israël zich gedraagt naar Gods bedoeling en recht en 

gerechtigheid doet, verheugt God zich over zijn volk en neemt hij het tot zijn bruid. En in 

Jesaja wordt deze belofte uitgestrekt over de volken in het algemeen en wordt de vervulling 

ervan bezegeld met een feestmaal en wijn. “Op deze berg richt de Eeuwige van de hemelse 

machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een 

feestmaal, rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.” (Jes. 25,6). God bezegelt zijn 
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verbond met een feestmaal en uitgelezen wijnen. De bloeiende wijngaarden laten zien dat 

er zegen rust op het land. Er heersen voorspoed, welvaart, geluk en vreugde in overvloed. 

 Dit alles klinkt mee in dit evangelie. De bruidegom, God, de Eeuwige, richt een 

feestmaal aan bij gelegenheid van zijn verbond met zijn volk, de bruid, het volk Israël. Maar 

het feest is nog niet begonnen, of het verwatert. De schwung is er uit, het sprankelt niet 

meer. Het verbondsfeest bruist niet meer. Jezus trekt het feest weer vlot, nadat hijzelf door 

zijn moeder over de streep is getrokken. Sterker: het beste deel van het feest komt nog, met 

de beste wijn. De relatie tussen Jezus en de beste wijn is niet toevallig. Elders in het 

Johannesevangelie noemt Jezus zich de ‘ware wijnstok’ (15,1v). Los van de wijnstok 

verdorren de ranken – de volgelingen van Jezus – en zullen ze geen vrucht dragen en wijn 

geven. In het licht van deze vergelijking kunnen we het verhaal van de bruiloft van Kana als 

volgt lezen. Jezus zelf is beste wijn. Nadat het verbond van God met zijn volk is verwaterd, 

komt er als het ware een doorstart. En Jezus blaast het feest niet alleen nieuw leven in, nee 

hij is zelf dat nieuwe leven. Dit nieuwe leven is fonkelend als de allerbeste wijn. Dit nieuwe 

leven is een feest van Gods genade en het wordt manifest in Jezus’ leven. Rondtrekkend, 

prekend, genezend, etend met tollenaars en zondaars, strooit hij Gods goedheid overvloedig 

rond. Dit alles wordt openbaar, te beginnen op de derde dag, daar in Kana. 

 Naar de overtuiging van de evangelist zal dit verbond, zal deze genade niet 

ophouden, zolang zijn volgelingen zich met Jezus en zijn leven verbonden weten, omdat dat 

leven Gods rijk dichterbij brengt. Ja, dat rijk is er al en is ervaarbaar in het leven van Jezus. En 

zal dat zijn tot aan de jongste dag.  

 Maar het leven, ons leven gaat door. We moeten realistisch zijn. Ook in ons leven 

raakt de wijn vaak te vroeg op. Is het verbond van God met zijn volk, met ons als kerken en 

geloofsgemeenschappen niet verwaterd? Rust er nog zegen op? Stokt het verhaal van God 

met zijn volk niet? Is het feest niet voorbij, voortijdig? Die ervaring overkomt ons allemaal, 

zeker vandaag. Daarom is het verhaal van de bruiloft van Kana ook zo reëel. Het beschrijft 

die ervaring en loopt er niet voor weg. Hoe de moed erin te houden en de hoop levend? 

Jezus zegt dat zijn uur nog niet gekomen is, maar wanneer komt het dan wel, zo al 

überhaupt?  

 Misschien moeten we in dit verband vooral naar Maria luisteren. In ons evangelie is 

Maria’s reactie op de ontstane situatie praktisch, nuchter, maar getuigt ook van een 

oervertrouwen, een diepe intuïtie. “Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is” (Joh. 2,5). 

Jezus geeft hierop een praktische aanwijzing: “schep het water in de grote vaten” (Joh. 2,7). 

Maar Maria’s oproep betekent uiteindelijk naar mijn mening nog iets meer: doe zoals Hij ons 

te doen vraagt, leef zoals Jezus het bedoelt en van ons verwacht. Dan zal het water wijn 

worden, dan komt er een uur waarin wij zullen leven in overvloed, een leven waarop zegen 

rust. Dan wordt het leven zelf een feest. De vreugde van dat feest zal verdriet, angst en 

teleurstelling verjagen. En bij dit feest is iedereen genodigd. 

 

Moge het zo zijn. 
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[voorbeden:] 

 

Leggen wij onze beden aan de Eeuwige voor. 

 

- Voor allen die in deze tijd eenzaam zijn en op zichzelf teruggeworpen, dat ze aandacht 

krijgen, moed vatten en de hoop op de feestdag levend houden, zo bidden wij: Heer, 

ontferm u. 

- Voor allen die ziek zijn, dat zij goede zorg en steun krijgen en voor alle zorgenden, dat zij 

het volhouden en bemoedigd worden, zo bidden wij: Heer, ontferm u. 

- Voor de geloofsgemeenschappen in onze tijd, dat zij, al is het meer op afstand, een baken 

van hoop en licht mogen zijn voor velen, zo bidden wij: Heer, ontferm u. 

- Voor ons als stadskerkgemeente, dat wij elkaar in deze donkere dagen nabij mogen blijven 

en mogen uitzien naar Gods feest dat komen zal, zo bidden wij: Heer, ontferm u. 

- Voor Albaer Hillen die deze week geopereerd is, voor genezing, herstel en levensmoed, zo 

bidden wij: Heer, ontferm u. 

- Voor de vluchtelingen die op onze deur kloppen, dat die mag worden opengedaan, zo 

bidden wij: Heer, ontferm u. 

- Voor Mohammed, een vluchteling zonder status, die, doodziek, een paar dagen geleden 

gestorven is in een ziekenhuis hier dichtbij, dat hij mag aanzitten aan het hemels feestmaal, 

zo bidden wij: Heer, ontferm u. 

- Voor alles wat er in stilte omgaat in ons hart […], zo bidden wij: Heer, ontferm u. 

 

Dit alles vragen wij U omwille van Uw Zoon en onze broeder Jezus Christus. Amen 

  

[zegen:] 

 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

(tekst Sytze de Vries, muziek Job de Bruijn) 

te beluisteren op: https://www.youtube.com/watch?v=mN42dzrZnco 

 

Leo Oosterveen o.p., lcn.oosterveen@hetnet.nl 


