Don Bosco

Bezinning 129: Het wijnwonder van Kana1
Johannes 2, 1-11 = 2° zondag C-jaar

Het Woord
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus
en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van
Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer’. ‘Wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog
niet gekomen’. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt: wat het
ook is’. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een
inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water’. Ze vulden
ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester’. Dat
deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet
waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep Hij
de bruidegom en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken
zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in
Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in
Hem.

Een woord bij het Woord
Niet de huwelijksverbinding tussen een man en een vrouw staat centraal: de verbintenis wordt niet
eens vernoemd en evenmin de bruid. Er gaat wel veel aandacht naar de dialogen en de wijn. In de
dialogen staan pareltjes, zeg maar diamanten, die heel eenvoudig de kern van het christelijk geloof
laten schitteren. Maria bijvoorbeeld zegt aan de bedienden, wat elke pastorale werker aan mensen
moet zeggen: ‘Doe maar wat Jezus jullie zegt, wat het ook is’. Een onvoorwaardelijke overgave aan
Christus dus. De bedienden doen exact wat Jezus hun opdraagt. Wat leeg is vullen ze. En het water,
dat ondertussen wijn is geworden, brengen ze bij een ander. Zij hebben Jezus leren kennen door te
doen wat Jezus zegt.
Blijft de ceremoniemeester in de traditie vasthangen (‘Iedereen…’), Jezus brengt het nieuwe en
zelfs het beste: de beste wijn. Ja, Jezus is de beste wijn die mensen kunnen genieten.
Het hele verhaal is gericht op de vreugde. Daarom juist wordt het beeld van de bruiloft gekozen en
daarin het beeld van de beste wijn. We worden uitgenodigd te geloven in de grootst denkbare
vreugde, die van de hemel zelf.
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Deze bezinning kwam tot stand met de zes jongvolwassenen, die op 26 februari 2012 participeerden aan een lectio
divina tijdens de tweede stap van hun voorbereiding op de Bartimeüs Israëlreis van 15-22 september 2012. Met dank!
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Het Woord in mijn leven
‘Ze hebben geen wijn meer’: ik noem een paar mensen die elke vreugde in hun leven missen,
zonder hen te beschuldigen. Ik breng de nood van die mensen bij Jezus in mijn gebed. Is Jezus voor
mij ‘de beste wijn’? Ben ik daar echt van doordrongen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
het grote wonder is dat Gij bestaat.
Dat uw en onze Vader
U naar de aarde gezonden heeft
om zijn liefdevolle vreugde aan ons te geven.
Gij zijt de beste wijn.
Geef ons altijd meer geloof in U.
Vervul ons steeds opnieuw met Uzelf in de eucharistie,
in uw Woord in de Schrift,
in mensen om ons heen, die U uitstralen.
Toon ons aan welke mens(en)
ik wat van die wijn kan geven. Amen.
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