Bezinning 428: Dienstbaarheid 6 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 het verhaal over het wijnwonder van Kana staat de dienstbaarheid als een rode draad centraal.
De eerste die zich als dienares opstelt, is Maria, de moeder van Jezus. Haar dienstbaarheid bestaat
erin de nood vast te stellen en aan Jezus toe te vertrouwen. En ze moedigt de bedienden aan te
doen wat Jezus zegt, wat het ook moge zijn. Ze port hen dus aan tot dienstbaarheid.
Het is duidelijk dat de bedienden de dienstbaarheid belichamen. De naam waarmee ze worden
aangeduid, zegt het al. Jezus geeft hun twee opdrachten: de vaten met water vullen en een beetje
aan de ceremoniemeester brengen. Ze voeren die taken uit. De eerste keer wordt zelfs gezegd dat
ze volkomen gehoorzaam en dienstbaar zijn: ze vullen de vaten ‘tot de rand’.
Ook Jezus stelt zich dienstbaar op. Hij komt tegemoet aan de vastgestelde nood. Hij is dan ook de
Dienaar der dienaren. Hij zal, ook in dit Johannesevangelie, de voeten wassen van zijn leerlingen.
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Zo is heel zijn leven, elk woord, iedere daad, een dienst aan de mensen en aan de opbouw van het
Rijk van God.

Het Woord in mijn leven
Heb ik mezelf (voldoende) gedefinieerd als dienaar/dienares? Zet ik anderen aan tot
dienstbaarheid? Laat ik Jezus Christus zijn dienstwerk verrichten in mijn leven en in het leven van
anderen? Hoe?

Bidden met het Woord
Jezus, Dienaar der dienaren,
zoveel nood en ellende
hebt U opgelost.
U blijft mensen helpen,
zeker als we het U vragen.
U wilt ons de voeten wassen,
ons transformeren, meer en meer,
tot we echt mensen zijn.
U stimuleert ieder van ons
om dienaar te zijn van velen.
Inspireer ons, altijd weer,
om ons ten dienste te stellen
van de mensen met wie we leven,
van allen die we ontmoeten,
van onze maatschappij en Kerk,
van de schepping en heel de wereld. Amen.
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