Schriftlezing: Johannes 2:1-12, Kerntekst: Joh. 2:11
Thema: ‘Jezus is ook uitgenodigd.’ Zingen: 100:1 en
3, Ps. 37:2, Ps. 145: 1 en 3, Ps. 36:2, Ps. 4:4

De namen van het bruidspaar blijven onbekend. Om
Jezus als Gast te ontvangen, hoef je geen naam te
hebben. Hij handelt zonder aanzien des persoons.

Hoofdpunten van de preek
Johannes vertelt waar het om gaat: door dit teken (1
van 7 in Joh) openbaart Jezus Zijn heerlijkheid.

4 Hoge verwachtingen (vers 3-5)
De wijn (beeld vreugde) raakt op, die kan verdwijnen
uit je (huwelijks)leven voordat je het weet. Maria richt
Jezus’ aandacht op deze nood. #mooi voorbeeld!

1 Veelbetekenend begin (vers 11)
Het gaat om de be-teken-is van dit wonder. Wat zegt
dit over Jezus’ heerlijkheid (=> de Vader 1:14)?
Dat water wijn wordt is het begin nog maar. Elk
detail van dit 1e teken onthult begin(selen)/ het
grondpatroon van Gods heerlijkheid.
2 Achteraf (vers 1)
De bruiloft vindt plaats in Kana, Galilea. Een
afgelegen gebied waar veel mensen op neerkeken:
het Galilea der heidenen.
Jezus kiest deze plaats uit. Hij begint niet in
Jeruzalem, bij mensen met een hoge positie. Kana
laat zien dat God juist dat telt wat niet in tel is.
3 Bruiloft (vers 2)
Jezus is óók uitgenodigd. Hij doet Zijn 1e teken op
een feest, midden in het leven. Hij wil onze vreugde
bepalen. Wie Hem nodigt, zal merken dat Hij komt.

Jezus werkt niet op commando van mensen, maar
op Gods tijd. Die tijd valt hier samen met onze nood:
oprakende wijn en verdwenen vreugde.
We kunnen nooit te veel van Zijn aanwezigheid
verwachten. Is Hij verdwenen of nooit genodigd?
Doe het alsnog!
5 Water wordt wijn (vers 6-9)
Jezus laat 6 vaten vullen met water. Het wordt heel
veel wijn. Gods heerlijkheid betekent overvloed,
verzadiging van vreugde.
De vaten werden gebruikt om alles te reinigen
volgens Gods wet. Als reminder hoe ons leven moet
zijn: #zonder heiligmaking zal niemand God zien!
6 Het beste komt laatst (vers 10)
Lest best. De omgekeerde volgorde. De God-loze
wereld wil er eerst een feest van maken.
Dit begin laat zien hoe rijk de volle vreugde van
Gods heerlijkheid uiteindelijk zal zijn.
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