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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De wijn raakt op. Om te beginnen is dat een practisch probleem, daar op die bruiloft. Op de derde 
dag, nog vier dagen om te vieren, want de bruiloft duurt in Israël in die tijd een volle week, zeven 
dagen. De wijn raakt op, want er wordt flink gedronken. Het is zelfs, volgens sommige rabbijnen, 
bijna een plicht om dronken te worden op een bruiloft, om het feest van de liefde te vieren, 
uitbundig te vieren met wijn die het hart verwarmt.  
De wijn raakt op tijdens deze bruiloft die als bruiloft ook symbool staat voor het verbond tussen 
God en zijn of haar volk, verbond tussen God en mensen. Zo wordt het ook genoemd bij Jesaja de 
profeet. En ook de vreugde die dat geeft, God die zich verheugt over zijn volk, over Sion en 
Jeruzalem. De wijn raakt op op de bruiloft waar Jesus is, zoals wijn ook op een andere manier op 
kan raken. Iemand vertelde me deze week over de grote moeite die ze heeft met hoe het in deze 
wereld gaat. En dit mag gezegd....wat is nog waar in deze wereld, welke tweets kloppen nog, 
welke berichten zijn waar? Verkiezingsuitslagen kunnen gemanipuleerd worden, de waarheid kan 
worden verdraaid, machthebbers spreken niet altijd de waarheid, niet in deze tijd en eerder ook 
niet, er wordt gefraudeerd in de sport. Vertrouwen in de medemens krijgt van tijd tot tijd een forse 
knauw, de wijn raakt op.  
En ons geloof? Ons geloof in God? Soms is geloof als een heldere kaarsenvlam. Maar het kan ook 
een walmend vlammetje zijn of een dovende vlam. De wijn raakt dan op. Verbond tussen God en 
mensen is voor altijd, van God uit gezien, maar wij mensen zijn niet constant maar veranderlijk. 
Wijn kan dan ook opraken.  
En in de kerk kan wijn ook opraken, letterlijk ook trouwens. Het zal je maar gebeuren dat je als 
diaken op de zondagmorgen ontdekt dat er geen avondmaalswijn is terwijl het avondmaal wel 
gevierd zal worden. In Eibergen, een vorige gemeente van mij, gebeurde dat eens. Eén van de 
diakenen vroeg met een schalks lachje aan mij of ik net als Jesus ook van water wijn kon maken. 
Ik heb het niet eens geprobeerd. In de kerk kan de wijn ook opraken, kerken steeds leger, kilte in 
de muren, kilte in het hart, wijn raakt op.  
Op de bruiloft waar Jesus is, gebeurt er dus iets wonderlijks. En misschien moeilijk te geloven. 
Water wordt wijn. En niet zo'n beetje wijn, nee, in onze tijd gerekend 60 emmers vol, of iets meer 
richting de wijn: 800 flessen. En dan kun je kijken naar wat Jesus doet in dit gebeuren, maar daar 
vertelt de evangelist Johannes niet zoveel over, of eigenlijk niets. Ja, Jesus geeft de bedienden 
een paar opdrachten en zij doen het werk zullen we maar zeggen. Zij vullen de watervaten tot aan 
de rand en zij scheppen eruit en geven dat aan de ceremoniemeester. Zij vullen de watervaten tot 
aan de rand. Dat valt mij op, tot aan de rand. Ze maken zich er niet vanaf, deze bedienden doen 
echt wel wat. De watervaten stonden daar vanwege het reinigingsritueel. Voor de maaltijd, en 
blijkbaar werd er ook gegeten op de bruiloft, moest men zich in ieder geval de handen wassen. Dat 
was hygiënisch maar ook in het licht van de godsdienst. Het was een reiniging op twee manieren, 
ook met een spiritueel element. Deze watervaten zijn gekoppeld aan de godsdienst, zoals wij dat 
niet meer beleven. Maar in de tijd van Jesus en in zijn geloof dus wel. Reiniging, en water wordt 
wijn. Niet iedereen kan dat geloven als iets letterlijks en dat hoeft ook niet. Want water kan smaken 
als wijn, als water met liefde gegeven wordt. En de ijver van de bedienden is als liefde, vullen tot 
aan de rand. De ijver is hartverwarmend zoals wijn het hart verwarmt. Er gebeurt iets als de 
bedienden doen wat Jesus hen vraagt. Er gebeurt iets als diakenen, het griekse woord voor 
bedienden, als diakenen iets doen. Er gebeurt iets als er diakonaat, hulp, gegeven wordt en ieder 
mens is geroepen om op die manier diaken te zijn. En op deze manier kun je ook heel goed 
ouderling en tegelijkertijd diaken zijn, of koster en diaken tegelijk, of organist en diaken tegelijk of 
gemeentelid en tegelijk diaken en vul maar aan, tot aan de rand. Er gebeurt iets als mensen met 
liefde iets doen, iets voor een ander, en daarmee ook voor zichzelf, water wordt dan wijn. Op die 
manier niet letterlijk, maar wel in het geloof, binnen de kerkmuren, maar ook daarbuiten.  
Jesus vraagt de bedienden ook niet iets wat ze niet kunnen. Hij overvraagt ze niet, ze hoeven zich 



niet te overspannen of overspannen te worden. Nee, het ligt gewoon in het vermogen. Ik heb deze 
week aan mensen gevraagd om emmers mee te nemen naar de kerk. Niet aan iedereen, want ik 
had op een moment genoeg. En emmers lijken een beetje op watervaten, alleen zijn ze niet 
spiritueel. Maar je kunt er wel water in doen. Ik vroeg dus om emmers en daar heb ik mensen niet 
mee overvraagd en het was ook gelijk goed. Ik vond dat eerlijk gezegd hartverwarmend, en 
natuurlijk is het ook niet moeilijk en we stichten er niet direct de wereldvrede mee, maar het is wel 
mooi als je dat met elkaar kunt doen. En wij mensen kunnen heel veel. Wij kunnen deze wereld 
minstens één keer vernietigen, wij kunnen mensen vermoorden, wij kunnen heel veel. Ja, en dus 
ook op een andere manier, op andere manieren. Zoals die bedienden, die diakenen, de dingen 
doen, zo kunnen wij dat ook. Binnen de kerk, als ambtsdrager, of niet als ambtsdrager officieel, 
buiten de kerk, in deze wereld. En doen hoeft water niet letterlijk in wijn te veranderen, als het 
maar smaakt als een drank die het hart verwarmt. Als de medemens de liefde proeft waarmee het 
gegeven is, waarmee de watervaten zijn gevuld, tot aan de rand.  
Als wij de wereld kunnen vernietigen, dan moet het toch ook mogelijk zijn om het leven te 
beschermen, om vrede te stichten, in Jesus naam. Als wij de wereld kunnen vernietigen, dan moet 
het toch ook mogelijk zijn dat waarheid niet sneuvelt, dat list en bedrog niet het laatste woord 
hebben, dat wijn juist niet opraakt. Het verbond van God met zijn of haar volk, dat verbond is in 
Jesus' naam een verbond met de hele mensheid geworden, dat verbond is toch de garantie dat wij 
mensen in vrede kunnen leven, dat verbond is de garantie dat wij liefde kunnen geven, dat 
verbond is de garantie dat leven eeuwig leven is, leven met eeuwigheidswaarde.  
De wijn van dat verbond, die raakt nooit op. Zeker niet tijdens het avondmaal.  
Amen.  
 


