Bezinning 426: Een bijzonder dynamiek 4 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
In dit verhaal zit een bijzondere dynamiek. In een heel positief kader, een bruiloftsfeest met
uiteraard veel mensen, neemt de moeder van Jezus het initiatief. Zij zet de beweging in gang. Ze
gaat met een nood eerst naar Jezus en daarna naar de bedienden of dienaars.
Jezus neemt dan het initiatief over en richt zich net als zijn moeder tot de dienaars. Hij stuurt hen
naar de tafeloverste en deze dan weer naar de bruidegom. Natuurlijk genieten alle feestvierders
van de oplossing. Uiteindelijk horen we de reactie van de leerlingen. Zij gaan in Jezus geloven. Ja,
alles in de evangelies is gericht op geloven.
Is die dynamiek niet typisch voor elke geloofsgemeenschap? Vanuit een nood initiatief nemen,
anderen daarin betrekken, zich samen richten naar de grotere groep, noden oplossen en vooral:
Jezus aan het werk laten? Want waar Hij aanwezig is, verandert water in wijn. Het gewone van de
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mens wordt getransformeerd tot het ongewone van God. Een nood van velen wordt feestvreugde
voor hen allen.

Het Woord in mijn leven
Hoe scherp voel ik noden bij mensen, groepen en in de maatschappij aan? Beweegt me dat tot het
nemen van initiatieven? Kan ik anderen betrekken bij mijn plannen? Breng ik alles bij Jezus, zodat
Hij zijn transformatiewerk kan voltrekken?

Bidden met het Woord
Heer,
altijd weer voltrekt U het wonder.
Van water maakt U wijn.
Met onze simpele daden
bouwt U Gods Rijk op.
Onze leegheid vult U tot de rand
met goddelijke vreugde,
met het feest van de liefde.
Zeg maar wat wij, Uw dienaars,
moeten doen, concreet en simpel,
zodat velen van U, de beste wijn, genieten
en de vervulling vinden,
het eeuwige leven, Uw glorie. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

