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preek

Gemeente van de Heer, die ons verschenen is, lieve mensen van God,

Hoogwelgeboren Vrouwe, Moeder Gods, Koningin van de Hemel, zo wordt U 
genoemd, en zo hebt U een belangrijke positie in de harten van velen. Er is zelfs 
overwogen om U toe te voegen aan de Heilige Drieëenheid. Er is veel devotie en 
respect voor U, er zijn feestdagen voor U en er is een land waar de Moederdag 
samenvalt met het hoogfeest van uw ten hemelopneming. U speelt een grote en 
belangrijke rol voor gelovigen die in U ook iets van hun moeder zien, maar dan 
hemels. 

Maar staat U me toe om je te zeggen? Want ik bedacht me dat je ongeveer net zou 
oud moet zijn geweest als ik nu, toen je met Jezus op de bruiloft te Kana was. Toen 
je Zoon tegen je zei: 'wat wilt u van me?' Wat bedoelde hij daar toch mee? En wat 
deed het met je? Het was toch niet een soort laatpuberaal zich afzetten tegen je? En 
dat je de bedienden aansprak en zei: 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is'? 

Had je al meer wonderlijke ervaringen met hem meegemaakt, misschien? Had je het 
besef dat hij dit feest kon redden, door een wonder te verrichten? Het puzzelt ons 
wat daar gebeurde. Het roept veel vragen op, hoe langer we er over nadenken. Waar
was bijvoorbeeld je echtgenoot Jozef gebleven? We horen niet meer over hem, was 
hij gestorven, was jij weduwe geworden? Was Jezus je enig kind, of waren 'de 
broers' ook je kinderen? Of was Jezus misschien toch je alles dat je in deze wereld 
had? 



We proberen ons in te leven in je situatie, je gevoelens. We weten van het vervolg, 
toen je Zoon stierf aan het kruis – en je was daar bij, want je was Hem altijd blijven 
volgen- dat Hij zei: 'Dit is uw zoon...', wijzend op Johannes, die bij je stond en tegen 
hem zei Jezus: 'dit is je moeder!' En dat Johannes je toen bij zich in huis nam... wat 
een liefdevolle zorg spreekt daar uit, van hem uit, maar zeker ook van Jezus uit. 

Hij heeft echt om je gegeven, echt van je gehouden en je dus zeker ook als moeder 
gezien. Maar waarom dan 'Wat wilt u van me?' of 'Wat heb ik met u te maken?', of: 
'Wat heb ik met u van node?'.  'Betekent dat iets tussen U en mij, vrouwe?' zo 
vertaalt ook iemand het. Heeft de evangelist Johannes met dit verhaal ons misschien
zijn versie van het geboorteverhaal van Jezus willen vertellen?

Lucas vertelt ons dat Jezus voortkwam uit je moederschoot, een soort losmaking en 
dat zien we hier toch ook: Jezus maakt zich los van je. Niet omdat 'ie een hekel aan 
je had, maar vanwege die andere weg, die Hij te gaan had. De engel vertelde 
volgens Lucas dat dit Kind een bijzonder Kind zou zijn, één die de weg van God zou 
gaan, zoals het ook je Oudtestamentische voormoeders verteld is: bijvoorbeeld 
Hanna over haar zoon Samuël. En net als je verwante Elisabeth, die je nog bezocht 
toen jullie beiden zwanger waren. Ook haar zoon Johannes had zich losgemaakt om 
zich te wijden aan de Eeuwige. 

De evangelist heeft het verteld, vlak voor het verhaal over de bruiloft: hoe Johannes 
doopte, hoe hij ook Jezus doopte, hoe er gesproken werd over de Messias die 
gekomen was en hoe leerlingen van Johannes -de broers – Jezus gingen volgen, 
omdat ze in Hem de Messias herkenden. De weg die ooit was aangekondigd zou nu 
echt ingezet worden, en jouw zoon zou die weg gaan, en maakte zich los van je. Niet
omdat 'ie niet van je hield, maar omdat Hij niet de weg zou gaan zoals anderen die 
gaan. 

Was het ook confronterend voor je om met Hem op een bruiloft te zijn, terwijl je wist 
dat Hij niet zou gaan trouwen? Was het confronterend en pijnlijk om te beseffen dat 
de consequentie van zijn weg ook zou zijn dat Hij te lijden zou krijgen en vervolgd 
zou worden en uiteindelijk gekruisigd? Dat scheurt je hart toch in tweeën zoals het 
voorhang van de tempel scheurde? 

Lieve Maria, wat moet dat moeilijk zijn geweest voor jou als moeder om op dat feest 
nog dieper te beseffen dat zijn leven en jouw leven geen feest zouden worden. Was, 
toen die bruiloft in het water dreigde te vallen vanwege het wijntekort, dat misschien 
niet ook het beeld van jouw leven dat op een bepaalde manier eindigde, en voorbode
van het verdrietige einde van zijn leven? 

Maar het feest werd gered, en hoe!, en eigenlijk heb jij daar een belangrijke aanzet in
gegeven, in je advies aan de bedienden. Was dat een moment van diep inzicht en 
geloof dat nu het moment aangebroken was dat Jezus zijn weg zou moeten gaan? 

Wat een dubbelheid, of niet? Maar wat ook een bijzondere wending, dat op een 
aardse bruiloft, er een hemels perspectief komt. Alsof daar profetenwoorden in 
vervulling gingen over een bruiloft tussen de Eeuwige en zijn bruid. En over 
gerechtigheid die zou gaan stralen als een Licht dat ontstoken is. Over nieuw leven 



voor een volk in diep duister, dat er toch een nieuw perspectief mag zijn. Dat het 
gloed die in Kana geweken was, het vuur dat bedolven was onder as, een vlam in 
ieders beker werd, die bekend maakte wie de ware Wijnstok was. En dat er een 
nieuwe Bruidegom opstond, een geestelijke, geheel in het Beeld van Israëls Aloude 
geschriften. De bruidegom die de aarde aan zijn zijde vond. 

Maria, je was er bij, heel dichtbij. Je hebt het feest meebeleefd, er kwam wijn te over 
en wat voor wijn! Ja andere: geen wijn die meer kapot maakt dan je lief is, maar 
Levenswijn die geneest, die vreugde geeft op een andere manier, diepe innerlijke 
vreugde. Wijn die symbool mag zijn voor een Koninkrijk vol gerechtigheid en vrede. 
Maar ook wijn die vooruitwijst naar het bloed van je Zoon, maar wel Levensbloed. 

Rode wijn bij het Avondmaal als teken dat Hij leeft. En dat deze bruiloft in Kana niet 
alleen Johannes' geboorte-  en losmakingsverhaal is, maar ook een eerste 
Paasverhaal... Op de derde dag, ja nooit zonder reden: derde dag. 

Lieve Maria, we hebben nog veel meer vragen, maar aangezien wij straks 
Avondmaal gaan vieren, laten wij het hier eerst even bij. Wel nog een vraag, een 
uitnodiging, want we zongen: Wij zijn op het bruiloftsfeest genood met Jezus en met 
Maria. 

Wij willen het feest van de Levenswijn graag meevieren, niet om de wijn, maar om 
ons verlangen naar een innerlijke vrede, die ons soms waterige of doodse leven uittilt
uit de watervloed waarin we soms ronddobberen. 

Wij mochten met jou op het Bruiloftsfeest zijn, maar wil jij dan onze Avondmaalsgast 
zijn, samen met je Zoon, die onze Gastheer is? 

Amen


