Bezinning 425: Niet zonder water 3 1
Johannes 2,1-12 = 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. Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar
bleven ze een paar dagen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus lenigt de nood – gebrek aan wijn – met een zeer gewoon middel: water. Water: eenvoudig,
puur natuur, buitengewoon gewoon. En Hij verandert dat water in wijn, in de beste wijn.
Buitengewone wijn. Voor die verandering gebruikt Hij geen woord en geen gebaar. Het accent ligt
dus niet op het spectaculaire van de verandering van water in wijn.
Het water mag staan voor onze menselijke inspanningen om mee te bouwen aan het Rijk van God.
Zo vaak, zelfs meestal, heel gewone dingen. Ja, ik word door Jezus uitgenodigd om het water van
mijn gewone daden aan te brengen. Aan Hem te geven. Hij verandert dat in die buitengewone
wijn van zijn goddelijke leven en dito vreugde. Want dat wil God: iedereen vreugde en liefde
geven, ervaarbaar tijdens een huwelijksfeest.
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Ja, de Heer doet het wonder. Hij brengt het belangrijkste aan. En wel op een manier die we als
mensen niet kunnen aanduiden. We kunnen er nooit de vinger op leggen. Maar Jezus voltrekt dat
wonder niet zonder het water. De menselijke inbreng bij de opbouw van het Rijk van God is wel
degelijk noodzakelijk. Hij wil de mens en zijn dagelijkse, gewone inzet, nodig hebben.
Tegelijkertijd is dat water ook voldoende. Hij doet de rest. Dit biedt ons de ruimte om op een
ontspannen manier aan pastoraal te doen en mee te bouwen aan Gods Rijk. Eenmaal het water
van mijn inspanningen gegeven, mag ik terugwijken. Ik mag er rustig op vertrouwen dat de Heer
verder het belangrijkste voltrekt.

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat mijn gewone, dagelijkse inzet, onmisbaar is voor de opbouw van Gods Rijk? Geloof ik
dat de Heer mijn inspanningen transformeert tot goddelijk leven voor anderen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Maria zegt tot ons allen
te doen wat U vraagt.
Vele mensen zoeken Uw wil,
Uw Woord in hun leven.
Maar velen zitten gevangen
– midden onze verwarde wereld –
in twijfel en duisternis.
Schenk klare wijn voor hen.
Laat hen ervaren en inzien
wat U van hen verlangt.
Geef hun de kracht
om te doen wat U hun vraagt,
elke dag opnieuw, altijd,
in talloze gewone dingen. Amen.
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