
Zondag 16 januari 2022. Kanazondag. Johannes 2: 1-11. Ds Ad Wijlhuizen. De Drie Ranken. 

Lieve mensen, 

Het verhaal van de bruiloft te Kana is van een een onvergelijkbare rijkdom. En zoals zo vaak in het 

evangelie van Johannes: er staat niet wat er staat. Elk woord, elke wending draagt een wereld aan 

betekenissen.  

Vanmorgen wil ik drie invalshoeken noemen. Drie manieren om naar dit verhaal te kijken. En de één 

is niet meer waar dan de ander, denk ik. 

De eerste, met dank aan Coen van ’t Riet, die mij daar gisteren over mailde. Daarbij staat het water in 

dit verhaal, zoals op meerdere plaatsen in de bijbel, voor de Thora, voor de leefregel. Waar die 

leefregel te wettisch wordt, niet meer geleefd en begrepen vanuit haar bedoeling, haar geest, nl’het 

leven te dienen…houdt de bruiloft, het samen van God en mens óp een feest te zijn.  Zoals wel vaker 

duidelijk wordt waar de regeltjes het van het leven gaan winnen…of dat nu Groningen betreft of de 

toeslagenaffaire…enfin noem maar op. Wat Jezus doet, is niet die leefregel afschaffen (het water 

wordt niet weggegooid)  maar deze herstellen naar haar bedoeling: dienstbaar aan de mens, aan het 

samen van God en mens, aan de mensen onderling. Water weer maken tot wijn! 

Dat is de eerste. 

De tweede is, en op dat spoor zat ik aanvankelijk: is dat dat water reinigingswater is, in zes vaten 

ondergebracht. Voor elke scheppingsdag één. Voor mij zegt dit verhaal : dat ons leven, zonder 

uitzondering, z’n crises kent. Het leven, dat zo mooi begon…feest!...krijgt te maken met tekort en 

gemis. De crisis slaat toe: ouders die scheiden of het niet goed deden, gezondheid die wordt 

aangetast, dromen die niet lukken, anderen die tegenvallen, of jij jezelf, misschien nog wel erger. 

Soms is dus gewoon de wijn op. En daarin ben jij, ben ik geen uitzondering. Wat dit verhaal mij zegt is 

dat Jezus opdraagt: begin nou eens weer opnieuw…begin weer bij die watervaten…want zo kwam je 

ooit binnen in de feestzaal…het was het water van je geboorte… Kom opnieuw binnen in het leven en 

laat wat je aanhangt aan overtollige ballast, laat dat, laat dat aan en in het water…. Daarvoor moet je 

wel jezelf onder ogen komen…het is doodgaan én opstaan…maar dát, díe weg ook gaan…en dat gaat 

niet zomaar, blijft iets van een wonder áls het gaat…is de weg naar het herstel van de vreugde…naar 

een wijn, een vreugde, die dieper is dan daarvoor…omdat het een vreugde is waarin een weten 

woont…een weten van ‘en toch’…roder van kleur, dieper van smaak…een betere wijn. 

Als variatie op Leonard Cohen: Er is een krak in ieder ding,  waardoor je dacht dat je verging, maar 

stel dat juist door wat je steekt, het zonlicht bij jou binnenbreekt… 

En de derde? Ik dacht; Die aanvankelijk bruiloft is het beeld van ons geloven. Geloof dat aanvankelijk 

levendig is en je geheel vervult. Tot je op een dag merkt dat het op is, weg. En het je niets meer lijkt 

te doen. En nee, je tovert het niet meer terug. Hoeveel boeken je ook leest. Hoeveel kerken je ook 

bezoekt. De bruiloft lijkt gecanceld. Dat ons geloven crises kent: je bent geen uitzondering! 

Misschien, denk ik, moet het ons ook uit handen worden genomen…simpel, omdat het niet in onze 

hand ís en kan zijn…maar altijd een geschenkkarakter houdt. Men heeft dat wel de tweede naïviteit 

genoemd. Je eerste naïviteit, die van je kindertijd, komt onherroepelijk ten einde. Daar horen 

beelden van God bij…net als beelden van ouders, de wereld en jezelf. Die vragen om een ander 

kijken, een nieuwe basis. Een nieuwe plek. Het water in het verhaal van Kana is dan misschien het in 

je eigen ogen te geringe…te kleine…met veel vraagtekens omgeven weten en geloven…maar dat…dat 

aanvaardend… meer dan genoeg blijkt te zijn…beter zelfs en dieper… 



Dus vrees de crisis niet…want uit haar kan zomaar een tweede naïviteit, letterlijk: geboren 

worden…ontstaan… in het verlengde van wat was…maar anders…  

Drie invalshoeken…die elkaar mogelijk verrijken. Maar waarin één ding hetzelfde is: wees niet bang 

voor welke crisis dan ook…ze is soms nodig…en wordt zomaar ( en nee garanties heb je niet, alleen 

vertrouwen) tot een doorgang… naar een nieuwe vreugde… 

Er is een krak in ieder ding,  waardoor je dacht dat je verging, maar stel dat juist door wat je steekt, 

het zonlicht bij jou binnenbreekt… 

Amen. 


