Bezinning 427: Maria 5 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
Maria speelt een bijzonder rol in dit evangelieverhaal van Johannes. Of liever: ze speelt meerdere
rollen. Johannes geeft hiermee een goed deel van zijn visie op Maria.
Vooreerst wordt ze tot driemaal toe aangeduid als Jezus’ moeder. Ze krijgt haar hoge status omdat
ze een zeer nauwe relatie heeft met Jezus. In de synoptici wordt ze dan ook omschreven als de
eerste die de Wil van de Vader doet (Matteus 12,50). Omdat ze de Wil van de Vader doet, is ze
meteen ook de moeder van alle christelijke gelovigen.
Maria is aanwezig op een bruiloftsfeest, dus te midden van vele mensen. Ze zijn allen samen
omdat twee mensen met elkaar in liefde een verbond sloten. Ze deelt in die liefde en in die
vreugde. Samen met velen viert ze de liefde van God, die mensen met elkaar mogen delen.
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Ze detecteert een nood. Er is geen wijn meer. Het feest dreigt op een fiasco af te stevenen. Dat wil
ze voorkomen. Zo is Maria zeer gevoelig voor de noden van mensen en gemeenschappen.
Ontelbare mensen brengen hun behoeften bij haar, wereldwijd. En zo is het goed. Als een goede
moeder draagt ze die zorgen met wie lijden.
Maria brengt de noden van mensen bij Jezus. Daarmee gaat ze ons voor in gebed. En zo toont ze
ons ook dat niet zij de belangrijkste is, maar Jezus Christus. Christus kan zoveel meer dan zijn
moeder. En wat ze doet, is enkel en alleen de nood bij Jezus brengen, zonder Hem een oplossing
voor te stellen. Ze vertrouwt erop dat Jezus zelf weet wat Hij best doet.
Na het gebed gaat ze naar andere mensen, die omschreven worden als dienaars. Zij, de dienares
van de Heer (Lucas 1,38), werkt samen met de dienaars, een van de beste omschrijvingen van
christenen. Als dienaar nemen we deel aan wat de grootste Dienaar, Hij die de voeten wast, doet.
De woorden van Maria tot de dienaars zijn bijzonder. Ze duiden de kernopdracht aan van elke
geestelijke begeleider. De gelovige op Jezus en zijn Woord richten, hem aanmoedigen te luisteren
naar wat de Heer van hem vraagt en hem aanporren te doen wat de Heer vraagt, wat het ook is.
Hiermee treedt ze in het spoor van Eli, die Samuël opdraagt tot de Heer te zeggen: ‘Spreek, uw
dienaar luistert’ (1 Samuël 3,10). Ook Samuël presenteert zich als dienaar van de Heer. Het is een
van de mooiste kernopdrachten van ouders en opvoeders: kinderen en jongeren leren luisteren
naar het Woord van de Heer en hen zo begeleiden dat ze hun roeping ontdekken en volgen.
In de rest van het verhaal over het wijnwonder van Kana komt Maria niet meer voor. Ook dat is
een grote kunst. Doen wat men moet doen en dan loslaten, afstand nemen, laten gebeuren.
Vooral Jezus laten werken en niet in de weg gaan staan. En de anderen hun job laten doen, zonder
verdere controle. Het leven laten gebeuren, ook het goddelijke leven.

Het Woord in mijn leven
Ik duid in volgend lijstje mijn sterke en mijn zwakke punten aan:
 een sterke relatie met Jezus;
 sociale vaardigheid, functioneren in een groep;
 detecteren van noden bij anderen en in de maatschappij;
 de nood van anderen bij Jezus brengen en dus gebed;
 andere enthousiasmeren om hun verantwoordelijkheid in dienstbaarheid op te nemen;
 anderen helpen naar Jezus’ Woord te luisteren en te doen wat de Heer van hen vraagt;
 op het juiste moment loslaten en afstand nemen; de Heer en anderen mensen laten
werken.
Van welk van deze punten zal ik werk maken? Hoe?
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Bidden met het Woord
Maria, moeder van Jezus,
uw band met Hem is sterk.
U deelt in zijn zorg
voor de noden van de mensen.
Ieder die lijdt, is welkom bij u.
Al onze noden brengt u bij Jezus,
in het volle vertrouwen
dat Hij zal doen wat nodig is.
Maar u spreekt ook ons aan
om ons als dienaars in te zetten
en te doen wat Jezus ons vraagt.
Op een delicate manier
laat u Jezus werken,
maar ook zijn dienaren.
Geef dat we Gods vreugde
bij heel veel mensen brengen. Amen.
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