
2e zondag door het jaar – C – 16 januari 2022: HOMILIE 
 

Jesaja 62, 1-5   1Korintiërs 12, 4-11  Johannes 2, 1-12 

 

Het evangelie van vandaag komt uit de pen van Johannes. Niet zomaar de eerste de beste: 

Johannes. De moeilijkste evangelist, die voortdurend met beelden werkt. Via allerlei, soms 

zware verhalen, wil hij ons vertellen hoe hij Jezus ervaren heeft, wie die Jezus is. 

Wat ook goed is om weten: de symboliek van het huwelijk krijgt een grote plaats in de bijbel. 

God wil met z'n volk getrouwd zijn. De Kerk noemt men vaak de bruid van Christus. Nu nog 

gebruikt men die symboliek. Soms zeggen kinderen, of ook grote mensen, tegen een pastoor: 

ach ja, jij bent met God getrouwd. 

In het verhaal van de bruiloft van Kana neemt Jezus de rol van de bruidegom over. De 

bruidegom moet immers voor de wijn zorgen, en in het verhaal doet Jezus dat. 

Een huwelijksfeest in die tijd duurde verscheidene dagen. Het kon zijn dat je daar pas de 

tweede dag toekwam en ook vroeger wegging. Nu was het volgens het reinigingsgebruik van 

de joden zo dat bij het binnengaan van de feestzaal de stoffige voeten van de gasten gereinigd 

werden. Het water stond klaar in grote kruiken. Zo'n kruik bevatte ongeveer 100 liter. 

Het gaat hier om wijn. Wie wijn zegt, dat was vroeger zo, da's nu nog altijd zo, wie wijn zegt, 

zegt feest, vreugde, plezier. Geen wijn betekende dus geen feestvreugde! En feesten is 

belangrijk: het samenzijn van mensen zorgt voor kwaliteit van leven. 

Vaak is het zo dat de leute stijgt als je enkele glaasjes wijn binnen hebt. Nu, zes kruiken wijn, 

da's ongeveer 600 liter wijn, dat zijn zeker 800 flessen wijn. Een overvloed dus! Als je de 

factor dronkenschap, kans tot vechtpartijen nu eens niet meerekent, dan betekent deze massa 

aan wijn vreugde tot en met, het kan niet op. 

 

Misschien heb je Johannes al door: bruiloft, Jezus die in een noodsituatie de taak van de 

bruidegom overneemt, een overgrote hoeveelheid wijn, ... Juist, Johannes wil hier duidelijk 

zeggen: Jezus is in staat kwaliteit van leven te schenken, Jezus wil ons vreugde schenken, en 

wel in overvloed! Jezus brengt leven, sfeer, feest, ... Net zoals één persoon kan ontbreken om 

de ambiance in een groep te brengen, wil Jezus de zin van ons leven zijn. 

Deze blijde boodschap wil Johannes ons doorgeven met het verhaal van de bruiloft van Kana, 

en met nog zovele andere verhalen in zijn evangelie. En het is in dat wonder dat de leerlingen 

geloven: in het wondere van die Jezus die vreugde in overvloed kan brengen, vreugde daar 

waar ze niet meer is of dreigt verloren te gaan. Jezus brengt het feestelijke in een 

mensenleven. En het gaat om zoveel meer dan wat oppervlakkig plezier, het gaat om diepe 

levensvreugde die Hij ons wil schenken, in overvloed. 

 

Weet je, de wijn van toen is niet opgeraakt, zoveel was er. De mensen hebben de wijn 

bewaard, en doorgegeven, ervan gedronken, erover verteld, ervan geleefd. En de vreugde van 

Christus werd hun deel. Eeuwenoude wijn die ons wordt aangeboden, Jezus die ons wordt 

aangeboden, vreugde, geluk, levenszin, ... Het bruiloftsfeest van toen loopt nu nog verder, hier 

en overal ter wereld! Nog leven wij van wat Jezus ons aanreikt. 

 

Geloven wij, zoals de leerlingen van toen, in dit grote wonder? Willen wij van de wijn 

drinken, durven wij het aan om er veel van te drinken, ja om dronken te worden van de wijn, 

van de boodschap, van de figuur van Jezus Christus? Laten we 't proberen, 't kan ons 

diepgelukkig maken. Jezus is in staat ons soms waterig bestaan te veranderen in een zinvol 

leven, in een feest. Mocht het evangelie van deze zondag voor ons allen een oproep zijn om te 

blijven geloven in het wonder van Kana, in de overvloedige vreugde die Jezus ons wil 

schenken. En laten we vandaag de homilie besluiten met het passende woord: santé! 


