
OVERWEGING TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR, ST. 

BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 16 JANUARI 2022 (Jes. 62,1-5; 1 Kor. 12,4-11 en 

Joh. 2,1-12)(C) 

 

Vijftien procent meer suïcides onder jongvolwassenen tot 30 jaar. Vele honderden meer in 

vergelijking met voorgaande jaren. Hoogstwaarschijnlijk worden jongvolwassenen en dan 

met name mannen ernstiger geraakt door de coronamaatregelen dan anderen en de 

coronaellende met al zijn beperkingen gaf dan vaak de doorslag bij hun drastische besluit. 

Waarom? Omdat in die leeftijdscategorie het ontdekken van een toekomstperspectief heel 

belangrijk is. En dat was juist de afgelopen jaren moeilijker. Hoe dan ook zagen velen geen 

uitweg meer, voelden zij zich uitgeput. Het was ‘op’ naar hun gevoel. 

 

Het is op. ‘Er is geen wijn meer’, zegt Maria tegen Jezus. Geen wijn meer, dat wil zeggen: het 

feest gaat als een nachtkaars uit. Want wijn was de enige drank op een feest in die tijd. Een 

feest zonder wijn is dus een flutfeest. En die wijn was op. Soms is het in een mensenleven ook 

echt op. We zien het niet meer zitten en weten niet hoe het verder moet. Weg vreugde, weg 

uitzicht en hoop. Of het nu gaat om werk, bedrijf, relatie, gezin of gezondheid, we kennen 

allemaal de ervaring dat we soms niet zien hoe het verder moet. Het is op, over, uit. Dit is een 

algemeen menselijke ervaring. Niet prettig om over te praten, dus stoppen we het liever weg 

en praten er niet over, doen alsof het niet bestaat. Maar het bestaat natuurlijk wel. En wij, wij 

zijn maar gewone mensen. 

 

Het evangelie van de bruiloft te Kana is dus niet zomaar een aardig verhaal. Nee, het is een 

verhaal dat gaat over ons mensenleven met al zijn hoogte- en dieptepunten. Het begint met de 

woorden: ‘Op de derde dag was de bruiloft van Kana’. Derde dag? Hoezo derde? Was er geen 

eerste of tweede dag vermeld? Nee, gewoon ‘Op de derde dag’. De derde dag doet de 

geoefende luisteraar meteen denken aan de dag van de verrijzenis van Jezus. ‘Op de derde dag 

is Hij verrezen’. En op het eind van het evangelie lazen we: ‘Zo maakte Jezus te Kana in 

Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid’. Ook alweer een verwijzing 

naar Pasen! 

 

Het verhaal van de Bruiloft te Kana is dus eigenlijk een Paasverhaal, helemaal aan het begin 

van het Johannesevangelie, in hoofdstuk 2. Dit verhaal gaat dus over het leven dat toch 

doorgaat, weliswaar anders, maar het gaat toch door. Als het menselijker wijs op is, gaat het 

toch door. Na de dood. Het gaat dus om veel wijn op die bruiloft te Kana. Die wijn heeft de 

betekenis van een enorme overvloed die Jezus hier geeft: zes kruiken van ieder honderd liter, 

zeshonderd liter wijn van de allerbeste kwaliteit. God geeft ons dus overvloed aan leven. 

Jezus laat het feest doorgaan en dan ook veel beter en veel overvloediger dan wij mensen 

kennen.  

 

We kunnen ons echt gebrek nauwelijks meer voorstellen. We leven in een welvarend land, 

een van de rijkste twintig landen van de wereld. Er is hier al meer dan zeventig jaar rust en 

vrede, terwijl op een paar uur vliegen geweld en armoede heerst. Dus op dat terrein gaat het 

prima met ons. Maar toch ervaren wij dat het soms op is, dat we er echt doorheen zitten. 

Eenzaamheid, stuklopende relaties, depressies, burn-outs omdat het leven stressvol is. En voor 

ons allen komt ooit de dag dat we voorgoed onze ogen sluiten.  

 

 

 



De kern van de boodschap van Jezus is dat dit einde niet het echte einde is, maar dat God een 

feest en leven geeft als het menselijke, aardse feest op is, afgelopen, dat we niet geschapen 

zijn om als een nachtkaars uit te gaan en dat de mensen die wij missen niet voorgoed 

verdwenen zijn.  

 

Aan het einde van dit evangelie dat wij zojuist hoorden stond nog een andere veelzeggende 

zin: ‘En zijn leerlingen geloofden in Hem’. Dat betekent dat het geloof in het eeuwig leven, in 

een hemels bruiloftsfeest na de dood, het leven vóór de dood al anders maakt. Dit geloof in 

een eeuwig leven beïnvloedt al het aardse leven. Als het goed is kun je het zien hoe mensen 

leven en sterven. Niet zo lang geleden ontmoette ik nog een jonge vader met onbehandelbare 

darmkanker. Hij wilde vanzelfsprekend niet sterven en zijn jonge vrouw en kind achterlaten, 

maar het uitzicht op een leven na de dood, een leven bij God en bij zijn reeds overleden 

moeder, gaf hem toch de kracht en de moed om het leven hier op aarde los te laten. 

 

Het eeuwig leven hoort dus bij het bewust beleefde geloof van een christen. Hem of haar geeft 

het een uitzicht op iets wat nog moet komen. De overvloed van de bruiloft te Kana tonen ons 

in ieder geval dat er daar geen gebrek is. Dus kan een christen leven met een verwachting dat 

het mooiste nog moet komen… 

Amen.  


