
 
 

 

BEGINZIN 

Het is een drukte van belang op het dorpsplein van Kana.  

 

VERTELSCHETS  

Iedereen wil graag een glimp opvangen van het kersverse bruidspaar. De bruidsmeisjes lopen achter 

het bruidspaar aan. Alle gasten die uitgenodigd zijn voor het feest, gaan in een optocht naar de 

feestzaal. Er zijn veel mensen uitgenodigd. Een aantal van deze mensen kennen wij. Maria, de moeder 

van Jezus, loopt tussen de gasten. Even verderop loopt de Heere Jezus er ook met Zijn discipelen: 

Andreas, Simon Petrus, Filippus en Nathanaël en Johannes. Johannes is een van de eerste discipelen 

van de Heere Jezus. In de afgelopen dagen is de groep discipelen al aardig uitgebreid. Vandaag gaan 

ze naar een bruiloft. Een groot feest dat in Israël in die tijd wel 7 dagen duurt!  

 

Alle gasten zoeken een plek in de zaal. Ze liggen op de banken aan de tafels. Dat is daar heel gewoon.  

Er wordt goed voor de gasten gezorgd. De knechten blijven de bekers vol schenken, zodat iedereen 

genoeg kan drinken. Op de tafels staan allerlei lekkere gerechten, die de gasten mogen eten.  

 

Wanneer het feest al een tijdje aan de gang is, komt Maria naar haar zoon Jezus toe. Op haar gezicht 

zie je dat ze zich zorgen maakt. Wat is er aan de hand? Alle mensen drinken op het feest wijn. Dat is 

het drinken wat alle mensen in Israël altijd op een feest krijgen. Het lijkt wel op onze wijn, maar deze 

wijn is niet zo sterk. Daarom is dit het drinken voor iedereen op het feest. Maar wat is er dan aan de 

hand? De wijn is bijna op…! En dan is er voor niemand drinken meer… En het feest is nog lang niet 

voorbij. Maar een feest waarop niemand meer drinken krijgt, is helemaal niet fijn. En wat zullen de 

mensen dan zeggen? Of zullen ze naar huis gaan? Dat is echt een groot probleem. En Maria heeft dit 

gehoord. En ze heeft nagedacht. Wie zou er nu kunnen helpen? En toen dacht Maria aan de Heere 

Jezus. En daarom loopt ze naar Hem toe: ‘Jezus, ze hebben geen wijn meer.’  

 

Zou de Heere Jezus willen helpen? Zou Hij het probleem kunnen oplossen? Wat zegt de Heere Jezus? 

Jezus antwoordt: Vrouw, wat heb Ik met u te maken? Het is nu de tijd nog niet dat ik laat zien wie Ik 

ben. Wat zegt de Heere Jezus nu? ‘Vrouw’ tegen zijn moeder? Mag de Heere Jezus dat wel zeggen 

tegen zijn moeder? Is dat niet vreemd? Weet je… de Heere Jezus is de Zoon van de Heere God. En de 

Heere zegt wat de Heere Jezus mag gaan doen en wanneer Hij dat moet doen. Maria is wel de moeder 

van de Heere Jezus, maar zij mag niet gaan vertellen wat de Heere Jezus moet gaan doen. Dat doet 

de Heere God Zelf. En daarom zegt de Heere Jezus tegen Maria: ‘wat heb ik met u te maken?’ Wil de 

Heere Jezus dan niet helpen? De Heere Jezus wil graag doen wat de Heere wil dat Hij doet. En hoe is 

dat met jou? Wil jij ook graag doen wat de Heere wil dat jij doet?  

 

Maria loopt weer bij de Heere Jezus vandaan, maar ze gaat niet terug naar haar plek. Ze doet iets heel 

anders. Ze zoekt de knechten op, die zorgen voor het eten en drinken. Weet je wat ze tegen hen zegt?  

‘Luister goed, als Hij tegen jullie zegt, wat jullie moeten doen, doe het dan maar.’ Maria weet wel dat ze 

op de Heere Jezus kan vertrouwen. Want Hij kan helpen, Hij kan het probleem oplossen. Durf jij Hem 

ook te vertrouwen? Weet jij ook dat Hij je bij alle dingen kan helpen?  



 
 

Al snel wordt het onder de andere gasten bekend. Er is niet genoeg wijn.  Dat is een schande voor het 

bruidspaar. Dat laat zien dat er niet genoeg geld is of dat het bruidspaar niet goed voor de mensen 

zorgt. Bovendien is het feest nog lang niet afgelopen. Wat moeten de mensen nu drinken? Water is niet 

mogelijk, want dat is niet schoon genoeg om zomaar te drinken in die tijd 

 

Dan staat de Heere Jezus op en Hij loopt naar de knechten toe. Die  kijken hem aan. ‘Vul die zes 

watervaten met water’ zegt Jezus tegen de knechten. Wat moeten ze doen? Watervaten vullen met 

water? Maar hoe komen ze dan aan wijn? Water kunnen ze toch niet drinken? Toch doen de knechten 

wat de Heere Jezus zegt. Zonder enige aarzeling lopen de knechten met kleine kruiken naar de waterput 

vlakbij  en vullen de watervaten. Het duurt best lang. Want in 1 watervat kan ongeveer 100 liter. De 

knechten werken heel hard en vullen elk watervat tot de rand aan toe. ‘Schep er nu iets uit en breng het 

naar de hofmeester.’ zegt Jezus. Een hofmeester is een soort ceremoniemeester, iemand die het feest 

regelt en zorgt dat er genoeg eten en drinken is en alles goed verloopt.  

 

Eén van de knechten brengt het bij de ceremoniemeester. Deze kijkt verbaasd op. ‘Proef eens’ zegt de 

knecht tegen de ceremoniemeester. Hij neemt een slokje… en nog één. Hij kijkt helemaal verbaasd. 

‘Haal de bruidegom eens,’ zegt hij tegen de knecht. Al snel komt de bruidegom naar de 

ceremoniemeester. ‘Waar komt deze wijn vandaan?’ Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer 

er veel van gedronken is de minder goede wijn, maar u hebt de goede wijn voor het laatst bewaard!’ 

Deze wijn, waar de Heere Jezus voor gezorgd heeft, is dus veel betere wijn dan de eerste wijn. Wat 

zorgt de Heere Jezus goed voor deze mensen. Zo wordt het toch een heel fijne bruiloft. Wat is de Heere 

goed!  

 

Dit was het eerste wonder dat de Heere Jezus gedaan heeft. Toen de discipelen het zagen en hoorden, 

geloofden ze in de Heere Jezus. Want in dit eerste teken heeft Hij Zijn heerlijkheid, Zijn kracht en Zijn 

macht laten zien. Hij heeft laten zien dat Hij de Zoon van God is. 

 

SLOTZIN  

De discipelen zagen en hoorden het wonder, en geloofden in de Heere Jezus. En jij?  


