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De bruiloft in Kana.   (Joh.2:1-11)          
 
 
Dit is een extra bijzonder wonder. Het was Jezus zijn eerste wonder in Zijn openbare bediening en 
had dus geen traditie, geen patroon om te volgen. De mensen die erbij betrokken waren hadden 
nog niet de kans gehad om geloof of vertrouwen in Jezus op te bouwen vanwege Zijn daden uit het 
verleden. Hij had er namelijk nog geen! 
 
Laat ons naar drie aspecten kijken in dit verhaal: 

� Maria 
� De bedienden 
� En het wonder 

 
Maria 
Probeer eens in te denken wat er op die dag door haar gedachten heen is gegaan op die dag: 

• Haar was verteld dat Jezus de zoon van God was Luc.1: 35 
35  En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des 
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods 
genoemd worden. 
• Haar was verteld dat Hij de wereld zou redden  Luc.2: 11,17 
11  U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 
17  En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 
• Zij had niet altijd Zijn acties/daden begrepen  Luc.2: 48-50 
48  En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot Hem: Kind, waarom hebt Gij 
ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken U met smart! 49  En Hij zeide tot hen: Waarom hebt 
gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders? 50  En zij 
begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak. 
• Zij had met grote vreugde aanschouwd hoe Hij opgroeide tot volwassenheid Luc.2: 40,51,52 
40  Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was 
op Hem. 
51  En Hij ging met hen terug en kwam te Nazaret en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde 
al deze woorden in haar hart. 52  En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en 
mensen. 
• Zij had tijd besteed om te mediteren op de verbazingwekkende dingen die in verband stonden 

met deze “Zoon van God” die zij had opgevoed als een moeder Luc.2: 19,51 
19  Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. 
• Diep in haar hart moest er wel een verlangen aanwezig zijn die de manifestatie van Zijn kracht 

en grootheid wilde zien gebeuren. 
• Nu was Zijn publieke bediening begonnen en Maria moest haast wel vol van opwinding en 

verwachting zijn over dat wat er allemaal zou gaan gebeuren en hoe dit zou gebeuren. 
Vers 3. Beschrijft het moment waarop Maria zag dat er een nood was en dit tegen Jezus 
uitsprak. Zij vertelde het eenvoudigweg aan Jezus. Hoe kon ze er anders achterkomen wanneer 
Zijn kracht zich zou manifesteren als zij niet samenwerkte en Hem de kans gaf om te handelen. 
Vers 4. In werkelijkheid was het niet zo hard als dat het hier lijkt. Het heeft hier veel meer de 
betekenis van: “Wat gaat ons dit aan, het is niet onze verantwoording” 
Jezus laat hier zien dat niet meer onder het gezag van zijn moeder was, maar nu Hij  volwassen 
is geworden leeft Hij onder een nieuw “patroon” volgens de timing en het doel van God. 
Was zij beledigd/ uit het veld geslagen door Zijn reactie? Zij wist dat  

 Hij gezonden was om de noden van de mensen tegemoet te treden.  
Hij was tenslotte hun redder. En ook de onze. 
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Vers 5. Zij had het geheim geleerd van totale afhankelijkheid/ onderwerping en  
gehoorzaamheid.  
Luc.1: 38 
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging  
van haar heen. 
Nu brengt zij dezelfde boodschap over aan de bedienden: “Wat Hij u ook zegt, doet dat”.  
Maria kende de zegeningen van gehoorzaamheid. 

 
Probeer je eens voor te stellen wat Maria’s reactie moet zijn geweest bij dit gehele wonder! 
 
Probeer nu jezelf eens in een vergelijkbare positie voor te stellen en vraag jezelf dan het volgende: 

• Verwacht ik te allen tijde om de kracht van de Here op ieder moment te zien? 
• Geef ik iedere nood aan Hem? 
• Ben ik beledigd of ondersteboven bij Zijn schijnbare “gebrek aan interesse”, wanneer Hij mijn 

geloof test? 
• Hoe ver ben ik al met de lessen in gehoorzaamheid en vertrouwen? 

 
De bedienden 
Vers 5. Zij waren bereid om Maria’s instructies aan te nemen. Zij waren ware bedienden. 
Vers7 en 8. Zij deden zoals Jezus het hun vertelde te doen – zonder vragen te stellen als waarom. Zij 
waren volkomen in hun gehoorzaamheid – zij vulden alle watervaten en vulden ze tot aan de rand. 
 
Zij droegen de watervaten naar de leider/ hoofdober van het feest. Een handeling zoals deze kon hun 
het leven kosten! Wat als het water nog steeds water was gebleven en de leider van het feest was 
vervolgens door een ieder uitgelachen.  
 
Met andere woorden, zij waren voorbereid om hun levens te riskeren in hun gehoorzaamheid aan 
Jezus. Gehoorzaamheid was voor hen net zo natuurlijk als ademhalen. 
 
Hun gehoorzaamheid maakte dat zij een vitaal onderdeel werden van het eerste wonder van Jezus. Het 
gaf hun een kleine blik in de heerlijkheid/ glorie (vers 11) die geloof voortbrengt. 
 
Zij deelden het geheim van de grootheid van Jezus, die nog niet was geopenbaard aan vele anderen 
(vers 9). 
 
Het wonder 
Het water – het Woord 
De wijn – de Geest 
 
Alleen Jezus kan het wonder in onszelf doen uitwerken, de aardse vaten, die kunnen veranderen van: 

 een vulling met woorden in één met Geest en Leven. 
Woorden zijn als water – een gewoon handelsartikel – niet van het soort dat voor opwinding of zelfs 
voor een verandering van een persoon zou zorgen. Maar wanneer Jezus deze woorden veranderd 
in Geest, dan worden zij in één keer krachtig en levensveranderend. 
Wij zijn net als die bedienden. Alles wat we moeten doen is de watervaten vullen met water. Onze taak 
is om onszelf te vullen met het Woord van God. Jezus neemt dit dan over en zorgt voor het wonder 
door dit om te zetten in de Geest. 
 
Vaak is het zo dat voordat we een wonder kunnen zien, we iets moeten doen wat van geen nut lijkt. 
Onze zintuigen schreeuwen het dan uit, “dit is belachelijk, onzinnig. Doe dit niet.” Maar als Jezus het 
zegt, “doe het dan maar”. Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij een wonder wil laten gebeuren. 
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Vers 10. Beschrijft het commentaar gemaakt door de leider van het feest. “Je hebt de dingen 
achterstevoren gedaan – de verkeerde weg bewandeld”. 
 
Zie de goede wijn (gemaakt door Jezus) als de grote uitstorting van de Heilige Geest in de laatste der 
dagen – Dus nu! Het doet mensen verbaast staan hoe goed het is! En het wordt nog beter en beter. 
 
De conclusie 
Laat wij elkaar aansporen: 

• Om de Heer onze noden bekend te maken. 
• Te verwachten dat de Heer bovennatuurlijk handelt. 
• Om niet teleurgesteld te zijn. 
• Om gehoorzaam te zijn. 
• Om zelfs onze levens op het spel te zetten in gehoorzaamheid. 
• Om de gevoelsgebieden niet te laten leiden in ons leven.  
• Om vreugdevol te zijn om uit te breken van tradities en patronen en om daarmee de vreugde te 

kunnen ervaren van wat Jezus doet. 
• Om altijd weer betere dingen in de toekomst te verwachten, omdat de Heer handelt. 
 

 
 

 
 
 
 
 


