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Hoofdstukk 4 

Dee bruiloft te Kana in Galilea 

§11 DIONYSIUS 

Menigg wetenschappelijk commentaar op Johannes' vertelling van de bruiloft te 
Kanaa in Galilea acht het noodzakelijk niet alleen te spreken van de God van 
Israël,, maar ook van andere, in heidense legenden optredende goden. Deze 
heidensee goden - in dit concrete geval: de wijngod Dionysius - functioneren 
binnenn deze bijbelse commentaren als (gedeeltelijk) antwoord op de vraag naar 
dee herkomst van de vertelling uit Johannes 2:1-12. Zo schrijft Bultmann: 
"Zweifelloss ist die Geschichte aus heidnischer Legende übernommen und auf 
Jesuss übertragen worden. In der Tat ist das Motiv der Geschichte, die Ver-
wandlungg des Wassers in Wein, ein typisches Motiv der Dionysos-Legende, in 
derr dieses Wunder eben das Wunder der Epiphanie des Gottes ist und deshalb 
auff  den Zeitpunkt des Dionysos-Festes, namlich die Nacht vom 5. auf den 6. 
Januar,, datiert wird. In der alten Kirche ist diese Verwandtschaft noch verstan-
denn worden, wenn man das Fest der Taufe Christi als seine Epiphanie auf den 
6.. Januar setzte, und ebenso, wenn man den 6. Januar fur den Tag der Hochzeit 
vonn Kana hielt."1 Ook Lindars vermeldt de cultus rond de Griekse wijngod 
Dionysius,, maar noemt het een vergissing te veronderstellen dat deze cultus 
directt op Jezus betrokken zou zijn: " (...) the motiv of changing water into wine 
iss found in the cult of the Greek wine-god Dionysus, which has left widespread 
tracess in the Greco-Roman world. It is referred to in Euripides, Bacchae, 704ff. 
Miraculouss springs of wine are attested by Diodorus Siculus at Teos, and by 
Pausaniass at Ellis. Pliny tells us of a similar spring which produced wine on the 
noness of January - i.e. the time of the Christian feast of Epiphany. The temple 
off  Dionysus at Corinth provides archaeological evidence for cultic 'miracles' of 
thiss kind; this is probably also the case with the church at Jerash (Gerasa), 
wheree a basin can be seen which was used precisely in this way in an Epiphany 
ceremony,, for it very likely is the Christianizing of the pagan cult. The cult was 
knownn to Philo, who applies it allegorically to the Logos under the guise of 
Melchizedek,, who 'brought wine instead of water' (Leg. All. Iii.82). It would be 
aa mistake to suppose that this was applied directly to Jesus, as one who is better 
thann the Greek god, for (as Dodd remarks) the age of this kind of apologetic has 

11 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 83. 
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nott yet been reached. But it is not difficult to see how a folk-legend of this type 
couldd be applied to Jesus in connection with this very memorable littl e para-
ble."22 Dodd acht het uit historisch oogpunt onwaarschijnlijk dat het beeld van 
Dionysiuss zou zijn toegepast op Jezus: "That a Christian evangelist should have 
consciouslyy taken over a Dionysiac legend and transferred it, with the implica-
tion,, 'a greater Bacchus is here' (as has been suggested), seems contrary to the 
wholee ethos of the primitive preaching and gospel writing. The time was not 
yett when apologists could safely draw parallels between Christ and the figures 
off  pagan mythology."3 Dat een heidense Dionysius-legende van invloed zou 
zijnn geweest op het verhaal van de bruiloft te Kana is voor R. Aus niet uitge-
sloten,, zij het dat hij deze optie onderschikt maakt aan de door hem naar voren 
geschovenn beïnvloeding van het verhaal uit Johannes 2 door de joodse Haggada 
opp het boek Ester: "The narrative is also not taken over from a pagan Dionysos 
winee epiphany legend, as R. Bultmann claimed. Rather, the author created it on 
thee basis of Judaic haggadah on Esther l."4 Na te hebben laten zien hoe Ahas-
verus'' (bruilofts)feest in de rabbijnse traditie vergeleken wordt met het messi-
aansee feestmaal, onderzoekt Aus het verband tussen Johannes 2:1-11 en joodse 
interpretatiess van Ester 1. Gelijk het messiaanse feestmaal in de rabbijnse tra-
ditiee het (bruilofts)maal van Ahasverus zal overtreffen,̂ wordt in het vierde 
evangeliee Ahasverus overtroffen door Jezus: "when Jesus changed a tremen-
douss amount of water into wine at Cana, he showed that he was greater than 
Ahasuerus,, thought to be the wealthiest non-Jew of all."6 Om indruk te maken 
opp niet-joodse bekeerlingen, heeft de evangelist misschien ook een contrast 
willenn maken tussen Jezus' wijnwonder en Dionysius, de wijngod. Zo zou de 
evangelistt voor zes stenen waterkruiken gekozen kunnen hebben om te bena-
drukkenn dat we met eens zoveel wijn te maken hebben als in de Dionysius le-
gende,, waar drie kruiken op wonderbaarlijke wijze met wijn gevuld worden. Zo 
overtreftt Jezus niet alleen Ahasverus - gelijk hij overigens in het hele evangelie 

22 Lindars, The Gospel of John, p. 127. 

33 Dodd, Historical tradition in the fourth gospel Cambridge 1963, p. 225. 

44 R. Aus, Water into Wine and the Beheading of John the Baptist, Atlanta 1988, p. 29. Overi-
genss verwijt Aus Bultmann in zekere zin plagiaat: "Over a century ago P. Cassel in his spe-
ciall  study of John 2:1-11 drew attention to Hellenistic sources dealing with the miraculous 
floww of wine at the festival of this Greek God. Without referring to him, R. Bultmann later 
proposedd that the Dionysos legend was the origin of the miracle." (A.w. p. 35) 

55 "According to Est. Rab. 2/5 on Esther 1:5, Ahasuerus himself asks the Jews participating in 
hiss magnificent feast: 'Can your God do more for you than this?' They also answer with Isa 
64:3,, adding: 'If He provides for us nothing better than this feast (in the time to come), we 
wouldd say to Him, We have already enjoyed the like of this at the table of Ahasuerus.'" {A.w. 
p.. 8) 

66 A.w. p. 33. 
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vereerdee figuren uit het jodendom overtreft - maar ook de meest populaire hei-
densee God. Aldus Aus. 
Hoewell  het mogelijk is dat Johannes in zijn vertelling van de bruiloft te Kana 
formelee elementen gebruikt heeft uit de Dionysius legende, zullen vragen naar 
dee eventuele herkomst van hetgeen geschreven staat in Johannes 2:1-12 in onze 
studiee verder buiten beschouwing blijven. We willen de tekst van Johannes 
lezenn binnen de context van de Schrift, en niet binnen de context van verhalen 
aangaandee Dionysius. De aandacht zal - zoals in de eerdere hoofdstukken be-
treffendee Johannes 6 - geheel en al uitgaan naar hetgeen de tekst zelf binnen 
zijnn bijbelse context te zeggen heeft, en naar eventuele bijbels-theologische 
consequentiess daarvan. 

§22 VA N DAG TOT DAG 

Dee bruiloft te Kana in Galilea maakt deel uit van het grote tekstgedeelte Johan-
ness 1:19-4:54. Van dit tekstgedeelte is in §2.2 van hoofdstuk 1 van deze studie 
reedss gezegd dat het uiteenvalt in drie perikopen: Johannes 1:19-2:12 dat ge-
ritmeerdd is op de dagen en uitloopt op het begin van de tekenen; Johannes 2:13-
3:211 dat als hart van het gehele tekstgedeelte onder het beslag staat van de na-
bijheidd van het Pasen van de joden; en Johannes 3:22-4:54 dat geritmeerd is op 
ruimtelijkee bepalingen en uitloopt op het tweede teken. Met de bruiloft te Kana 
hebbenn we derhalve van doen met het laatste gedeelte van de eerste perikoop. 
Dezee eerste perikoop zet onmiddellijk na de proloog in: «En dit is het getuige-
niss van Johannes, toen de joden uit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem 
afzonden,, om hem te vragen: Wie ben je?» (Joh 1:19) Zo worden de eerste 
dagenn van deze perikoop gevuld met het getuigenis van Johannes aangaande 
Messiass (Joh 1:19-34). Vanuit dit getuigenis brengt de evangelist de volgende 
dagg het volgen van Jezus door twee leerlingen van Johannes en het vinden van 
Simonn door zijn broeder Andreas ter sprake (Joh 1:35-43), om de volgende dag 
tee kunnen vertellen van het vinden van Filippus, via wie Natanaël ten tonele 
gevoerdd kan worden (Joh 1:43-51). Filippus wendt zich tot Natanaël: «Degene 
diee Mozes heeft beschreven in de wet en de profeten, hebben wij gevonden, 
Jezus,, zoon van Jozef van Nazaret» (Joh 1:45). Op dit 'Nazaret' haakt Natanaël 
in:: «Kan uit Nazaret iets goeds zijn?» (Joh 1:46) waarmee hij 'het goede* ter 
sprakee brengt. "De schrijver wil het goede onder de aandacht brengen en Je-
sus/Josuaa in verband met dat goede; (...) Natanaël stelt de vraag naar aanleiding 
vann het goede: iets goeds èn nog wel iets goeds uit Nazaret."7 Natanaël wordt 
dann uitgenodigd te komen en te zien, en «Jezus zag Natanaël tot zich komen ...» 

77 Hemelsoet, Onder de vijgeboom, p. 11. 
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(Johh 1:47). De rollen worden omgedraaid: niet Natanaël ziet, maar Jezus ziet. 
Vanuitt deze omkering klinken Jezus' woorden over de betrouwbare Israëliet, de 
betrouwbaree afstammeling van de listige aartsvader Jakob/Israël, in wie géén 
list,, géén bedrog is. Natanaël opzijn beurt vraagt vanwaar hij hem kent, waarop 
Jezuss hem ten antwoord geeft: «Eer Filippus je riep, toen je was onder de vij -
geboom,, zag ik je» (Joh 1:48). Natanaël - die de gave Gods in zijn naam 
draagt88 - is door Jezus gezien onder de vijgeboom, onder de boom die garant 
staatt voor de betrouwbaarheid van Gods gave van het land. Van de dagen van 
Salomoo staat immers geschreven: «Juda en Israël woonden zeker, ieder onder 
zijnn wijnstok en onder zijn vijgeboom, van Dan tot Ber-seba, al de dagen van 
Salomo»» (I Kon 5:5 [4:25]). Of van de dag waarop JHWH de ongerechtigheid 
vann dit land wegnemen zal: «Op die dag, spreekt JHWH der heerscharen, roepen 
julli ee ieder zijn naaste tot onder de wijnstok en onder de vijgeboom» (Zach 
3:10)9 9 
Opp deze woorden van Jezus klinkt de belijdenis van Natanaël: «Rabbi, ji j bent 
dee Zoon van God, Koning van Israël ben jij » (Joh 1:49). Met deze belijdenis 
eindigtt deze dag echter niet. "Om dit verhaal open te houden, en verder te kun-
nenn lezen om te weten hetgeen wij nu nog niet weten, mogen we lezen: omdat 
Ikk je gezien heb, verslonden in de schriften, daarom heb je vertrouwen? Grotere 
dingenn zul ji j zien. (...) Jullie zullen zien de hemel geopend, en de boden Gods 
opstijgenn en neerdalen op de Zoon des Mensen."10 In Natanaël worden wij 
allenn aangesproken met woorden die ontleend zijn aan de droom van Jakob 
wanneerr Jakob op de vlucht is voor zijn broeder (Gen 28:10-15). De boden 
Godss bewegen zich hier echter niet opwaarts en neerwaarts op Jakob, of op 
Israël,, maar op de Zoon des Mensen. Zo wordt de hemel geopend,11 zo worden 

88 De naam Natanaël betekent: God heeft gegeven / moge God geven. 

99 Uit Genesis 3:7 valt op te maken dat de vijgeboom een plaats heeft in de tuin. Op diverse 
plaatsenn in Tenach wordt (het lot van) de vijgeboom - al dan niet met de wijnstok - verbon-
denn met (het lot van) het land (of het volk). Men denke hierbij aan Num 13:23; 20:5; Deut 
8:8;; 2Kon 18:31 (waar de koning van Assyrië met behulp van de wijnstok en de vijgeboom 
eenn vergelijking maakt tussen zijn land en het land van Israël); Jes 36:16; Jer 5:17; 
8:13:24:1.2.3.5.88 (over de vrucht van de vijgeboom); Joel 1:7.12; 2:.22; Mi 4:4; Ps 105:33. 
Inn het boek der Makkabeeën wordt in deze rust onder de vijgeboom uit Tora gelezen: «En het 
landd rustte al de dagen van Simon, en hij zocht het goede voor zijn volk (...) Hij maakte de 
vredee in het land, en Israël verblijdde zich met grote blijdschap. Eenieder zetelde onder zijn 
wijnstokk en zijn vijgeboom. en er was niemand die hen verschrikte (...) Hij onderzocht de 
wet»» (I Makk 14:4a. 11-12.14b). 

100 Hemelsoet, Onder de vijgeboom. p. 18. 

111 Wordt in de synoptische evangeliën de hemel direct met de doop van Jezus geopend (Mat 
3:16;; Mar 1:10; Luc 3:21), bewaart Johannes de zich openende hemel tot Johannes 1:51. 
Misschienn dat Johannes daarom de doop van Jezus bijna terloops vermeldt: van Jezus' doop 
inn de Jordaan is bij Johannes immers slechts indirect sprake (Joh 1:32-34). Door niet expliciet 
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groteree dingen te zien gegeven. In het perspectief van deze grotere dingen die 
tee zien gegeven zullen worden, mag Johannes 2:1 gelezen worden. «Grotere 
dingenn zal ji j zien, (...) julli e zullen de hemel geopend zien ...» (Joh 1:50.51): 
«Opp de derde dag was (lett: geschiedde) er bruiloft te Kana in Galilea... » (Joh 
2:1).. Deze bruiloft op de derde dag zou gezien mogen worden als een 
voorsmaakk (teken) van de vervulling van de grotere dingen die ex ouranou te 
zienn gegeven zullen worden; van de hemel die geopend gezien zal worden.12 

§33 OP DE DERDE DAG 

1.. «En op de derde dag was (lett.: geschiedde) er bruiloft te Kana in 
Galilea, , 
enn de moeder van Jezus was daar; 

2.. Ook Jezus werd genodigd (lett.: geroepen) en zijn leerlingen naar de 
bruiloft.»» (Joh 2:1-2) 

Dee dag van de bruiloft te Kana verschilt van al de dagen die Johannes tot nu toe 
geschilderdd heeft: de evangelist schrijft hier niet van 'de volgende [dag]', gelijk 
hijj  geschreven heeft in Johannes 1:29.35.43, maar uitdrukkelijk van de derde 
dag.. Zo brengt Johannes onderscheid aan tussen de dagen uit hoofdstuk 1 en 
dezee bruiloftsdag. Bovendien horen we hier van de derde dag, van de dag die 
bijbelss anders is dan alle andere dagen. De derde dag is in de Schrift immers de 
dagg waarop de beslissing vallen zal: wanneer Abraham opgedragen wordt zijn 
zoonn hoog te houden, 13 slaat hij op de derde dag zijn ogen op en beziet hij de 
plaatss van verre (Gen 22:4); de gave van Tora op de berg Sinai vindt plaats op 
dee derde dag (Ex 19:11.16); op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen 
wijj  leven voor Zijn aangezicht (Hos 6:2); Jezus moet opgaan naar Jeruzalem, 
veell  lijden, sterven en op de derde dag zal hij opgewekt worden (Mat 16:21; 
vgll  Mat 17:23; 20:19; Luc 9:22; 18:33; 24:7.46); de Emmaüsgangers hadden 
gehooptt dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou, maar het is «de derde dag, 

tee verhalen van de doop van Jezus, is het - gezien de synoptische doopberichten - bij Johan-
ness mogelijk de geopende hemel te bewaren tot het eind van Jezus' gesprek met Natanaël. 

122 Vanuit deze lezing moge duidelijk zijn dat het eerste hoofdstuk van Johannes niet eindigt in 
Johanness 1:51, maar pas in Johannes 2:12. De bruiloft te Kana die geschiedt op de derde dag 
iss (mede) gezien het ritme der dagen onlosmakelijk verbonden met Johannes 1:19-51. Vgl 
Barrett:: "In spite of the chapter division there is no break with what precedes, and this note of 
timee is the last of the series 1.29,35,43." (The Gospel according to St. John, p. 189) 

133 Vgl de vertaling van Buber/Rosenzweig bij Gen 22:2: "Er aber sprach: Nimm doch deinen 
Sohn,, deinen Einzigen, den du liebst, Jizchak, und geh vor dich hin in das Land von Morija, 
undd höhe ihn dort zur Darhohung auf einetn der Berge, den ich dir zusprechen werde." 
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vann dat deze dingen geschiedden» (Luc 24:21);14 en in de Handelingen van de 
apostelenn belijdt Petrus dat Jezus door God opgewekt is op de derde dag (Hand 
10:40).155 Johannes wijkt met zijn eerste woorden van hoofdstuk 2 dus niet al-
leenn af van zijn tot dan toe gebruikelijke wijze van spreken, maar laat de elkaar 
volgendee dagen uit hoofdstuk 1 uitlopen op de derde, de beslissende dag. K. 
Barthh doet nadrukkelijk de suggestie deze derde, beslissende dag te zien als een 
verwijzingg naar de beslissende dag van de opwekking van Jezus Christus: "Der 
«drittee Tag» (v 1) ist wohl von dem epaurion 1,43 aus zu zahlen. Es könnte 
sichh aber auch fragen - man vergleiche das Wort des Nathanael 1,49 mit der 
Stellee 19,19-22 -, ob wir in den Versen 1,45-51 nicht auBer dem, was sie in 
ihremm Zusammenhang besagen, einen indirekten Hinweis auf die Passion 
Christii  vor uns haben, dem nun die Erzahlung von der «am drittenTag» ge-
schehenenn Hochzeit zu Kana als Hinweis auf die Auferstehung (man beachte v 
11!)) gegenübertreten würde."16 

Dezee beslissende dag wordt gevuld door een bruiloft die 'geschiedt'. Opnieuw 
staatt hier het Griekse werkwoord ginomai geschreven; het werkwoord dat bij-
belss onlosmakelijk verbonden is met het Woord (zie ook hoofdstuk 1 §2.4):17 

«Inn den beginne was het Woord 
enn het Woord was bij God 
enn God was het Woord. 
Hett was in den beginne bij God. 
Doorr het [Woord] werd (geschiedde) alles, 

144 Een vergelijkbare teleurstelling treffen we aan in Johannes 11:39, waar Martha, de zuster van 
dee gestorvene, op de opdracht van Jezus de steen weg te nemen, antwoordt dat Lazarus reeds 
riekt,, want het is de vierde [dag]. De derde dag is derhalve voorbij; de dag waarop de beslis-
sendee wending van dood naar leven vallen kan, is niet meer: het is al de vierde dag! 

155 In het spoor van deze nieuwtestamentische teksten belijdt de christelijke kerk dan ook: "de 
derdee dag verrezen uit de doden." Vgl H. Jagersma, '"...Ten derden dage..."', in: Jagersma, 
TekstTekst en Interpretatie. Studies over getallen, teksten, verhalen en geschiedenis is het Oude 
Testament,, Nijkerk 1990, p. 31-47. 

166 K. Barth, Erklarung des Johannes-Evangeliums, S. 189-190. Van Houwelingen laat een 
geheell  ander geluid horen. Hij hecht geen bijzondere betekenis aan de derde dag, maar ziet de 
derdee dag als completering van Jezus' eerste werkweek. "Zo bereikt de eerste werkweek zijn 
hoogtepuntt tijdens een vrolijke bruiloft op een dorp ergens in het noorden des lands." {Jo-
hannes,hannes, p. 78) 

177 Ook W. Lütgehetmann wijst in zijn bespreking van de bruiloft te Kana op het gebruik van het 
werkwoordd ginomai in Johannes 1; in de plaatsen waar het werkwoord ginomai gehanteerd 
wordtt gaat het "um den Logos bzw. um Jesus und urn deren heilsgeschichtliche Bedeutung." 
{Die{Die Hochzeit von Kana [Joh 2,1-11]. Zur Ursprung und Deutung einer Wundererzahlung im 
Rahmenn johanneischer Redaktionsgeschichte, Regensburg 1990, S. 306) Doordat Johannes 
2:11 zich door het werkwoord ginomai met deze plaatsen verbindt, "stellt es die folgende Er-
zahlungg in den Rahmen jener christologisch zentrierten heilsgeschichtlichen Aussagen." 
(A.w.. S. 307) 
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enn zonder het werd (geschiedde) niets 
watt geworden (geschied) is.» (Joh 1:1-3) 

All  wat geschiedt - zo betuigt Johannes in zijn proloog - geschiedt door het 
Woordd van God. Alles. Door hoofdstuk 2 te openen met de zinsnede dat een 
bruiloftt geschiedt, mag de lezer bedacht zijn op een zeer bijzondere, eigen-aar-
digee bruiloft. Alles wat geschied is (in dit geval: bruiloft) is immers geschied 
doorr het Woord. De bruiloft behoort klaarblijkelijk tot het 'alles' dat door het 
Woordd Gods geschiedt - zo mogen we parafraseren wanneer Johannes 2:1 gele-
zenn wordt in het verlengde van Johannes 1:3. De bruiloft te Kana wordt met 
behulpp van het werkwoord 'geschieden' opgenomen in de gang van het geschie-
dendee Woord Gods; deze brui lof wordt door Johannes gepresenteerd als een 
manifestatiee van het geschiedende Woord. 
Dee locatie van de bruiloft als manifestatie van het geschiedende Woord zou 
enigszinss kunnen teleurstellen: bruiloft te Kana in Galilea. Veel bruiloften kent 
Tenachh niet: alleen in het Hooglied is sprake van de bruiloft van koning Sa-
lomo,, waarbij de dochters van Sion opgeroepen worden te zien naar zijn kroon 
(Hoogll  3:11). Het zijn de dochters van Sion, de dochters van Jeruzalem die in 
hett lied der liederen aangesproken worden. Ook de bruidegom18 - die in Te-
nachh enkele malen naar voren komt - wordt nergens verbonden met Galilea: 
wanneerr een locatie een rol speelt is het Juda, Jeruzalem, Sion (Jes 62:5; Jer 
7:34;; 25:10; 33:11; Joel 2:16).19 Dat in Johannes 2 sprake is van een bruiloft te 
Kanaa in Galilea - en niet van een bruiloft in Jeruzalem - zou derhalve als enigs-
zinss teleurstellend beschouwd mogen worden, zeker gezien het feit dat deze 
bruiloftt plaats heeft op de derde dag! Kennelijk is dit ondanks de veelbelo-
vendee inzet van het verhaal, de uiteindelijke bruiloft nog niet. De tweede ver-
meldingg van Kana in Galilea bevestigt deze indruk: «Dit begin der tekenen 
deedd Jezus te Kana in Galilea, en hij openbaarde zijn heerlijkheid ...» (Joh 
2:11).. Deze bruiloft zal als begin der tekenen geboekstaafd worden. Gelijk 
vanuitt het begin dat God hemel en aarde schept verlangend uitgekeken kan, 
magg en moet worden naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God schep-
penn zal, wekt ook dit begin der tekenen het verlangen naar de uiteindelijke 

188 Er wordt hier op de eerste plaats gekeken naar de bruidegom, en niet naar de bruid vanwege 
dee stamverwantschap tussen de woorden bruiloft (CHATOENA) en bruidegom (CHATAN), ter-
wij ll  het Hebreeuwse woord voor bruid van een andere stam afkomstig is: KALA . Bovendien 
kentt Johannes' bruiloft te Kana een bruidegom maar geen bruid. Overigens komen in Tenach 
bruidd en bruidegom vaak hand in hand voor (Jes 61:10; 62:5; Jer 7:34; 16:9; 25:10; 33:11). In 
Jess 49:18; Jer 2:32 en Hoogl 4:8.9.10.11.12; 5:1 komt de bruid zonder bruidegom voor. 

199 Op de andere plaatsen waar sprake is van de bruidegom - te weten Jes 61:10; Jer 16:9; Ps 
19:66 - is de verbinding met een plaats minder onmiddellijk. Ook de zogenaamde bloed-brui-
degomm uit Ex 4:25.26, waarbij het verbond centraal staat, is hier verder buiten beschouwing 
gelaten. . 
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bruiloftt die geschieden zal, naar het uiteindelijke teken dat Jezus doen zal.20 Zo 
gaatt Kana in Galilea het Johannesevangelie in als de plaats waar bruiloft is op 
dee derde dag (Joh 2:1), als de plaats waar Jezus het begin der tekenen doet en 
zijnn heerlijkheid openbaart (Joh 2:11). Wanneer hij opnieuw te Kana in Galilea 
komt,, vermeldt de evangelist nadrukkelijk dat dat de plaats is waar hij water tot 
wijnn gemaakt had (Joh 4:46). Het zal dan de plaats zijn waar hij het tweede 
tekenn doet (Joh 4:54): hij zal daar de dood een halt toe roepen; de zoon van de 
koninklijkee mens (tis basilikos) leeft. Aan het eind van het evangelie ten slotte 
blijk tt Kana in Galilea de plaats te zijn waar Natanaêl - die door Jezus onder de 
vijgeboomm gezien is - vandaan komt (Joh 21:2). 

§44 WATER WORDT WIJN 

Dee verzen 3-10 vormen het grote middenstuk van het verhaal van de bruiloft te 
Kana.. In deze verzen speelt zich het eigenlijke verhaal af. Opmerkelijk is dat 
mett het neerzetten van de dramatis personae in de eerste twee verzen iedere 
vermeldingg van bruid en bruidegom achterwege is gebleven: de moeder van 
Jezuss is daar (vs 1) en ook Jezus is genodigd (lett: geroepen) met zijn leer-
lingenn (vs 2). Andere dramatis personae zijn door Johannes (nog) niet ten to-
nelee gevoerd.21 De bruidegom wordt slechts aan het eind van het verhaal aan-
gesprokenn (Joh 2:9-10), en van een bruid wordt helemaal geen melding ge-
maakt.. In de geschiedenis van deze bruiloft staan niet bruid en bruidegom, 
maarr de moeder van Jezus en Jezus zelf centraal, omringd door Jezus' leer-
lingen.222 Het ontbreken van de wijn (OLVOC; - oinos) en de opmerking van de 
moederr van Jezus dat ze geen wijn hebben, maakt deze bruiloft des te merk-
waardiger:: een bruiloft zonder bruidspaar dat in het midden staat, en zonder 
wijn! ! 

200 In de proloog wordt het 'in den beginne' niet verbonden met een handeling en een handelend 
subjectt zoals in Gen 1:1. Door te schrijven «In den beginne was het Woord» wordt veeleer de 
vraagg accuut naar het geschieden van dat woord: het Woord dient immers te geschieden {vgl 
Deutt 18:22). Joh 1:1 wekt derhalve geen verwachtingen met betrekking tot een nieuw woord, 
maarr wel met betrekking tot het geschieden van dit Woord. 

211 Het ontbreken van een vermelding van bruid en bruidegom verdient ons inziens meer aan-
dachtt dan exegetische uitweidingen over de vraag waarom en hoe Jezus en zijn moeder als 
gastenn op deze bruiloft aanwezig zijn. Een voorbeeld van zulk een uitvoerige uitweiding kan 
gevondenn worden in het artikel van J.D.M. Derrett. 'Water into Wine', in: Biblische 
ZeitschriftZeitschrift NF 7 (1963) p. 80-97. 

222 Zo merkt ook J. Breuss op: "Bei einer Hochzeit stehen die Brautleute im Mittelpunkt des 
Geschehens.. Nicht so in unserer Geschichte. Der Evangelist lenkt den Bliek auf die Mutter 
Jesu,, die 'auch dort war', und auf Jesus mit den Jüngern." (Das Kanawunder. Hermeneutische 
undd pastorale Überlegungen aufgrund einer phanomenologischen Analyse von Joh 2, 1-12, 
Fribourgg 1976. S. 23) 
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3.. «En terwijl de wijn ontbrak 
zegtt de moeder van Jezus tot hem: 

Zee hebben geen wijn. 
4.. [En] Jezus zegt haar: 

Watt (is er) tussen mij en jou, vrouw? 
Nogg niet is mijn uur gekomen. 

5.. Zijn moeder zegt de dienaren: 
Watt hij julli e ook maar zegt 
moetenn julli e doen.» (Joh 2:3-5) 

Mett het ontbreken van de wijn zet de moeder van Jezus haar gesprek met Jezus 
in:: «Ze hebben geen wijn» (Joh 2:3). Opnieuw blijven bruid en bruidegom on-
genoemd:: het onbepaalde 'ze' wordt aangewend om de afwezigheid van wijn ter 
sprakee te brengen. Op deze manier blijven de moeder van Jezus en Jezus zelf 
dee hoofdpersonen van het verhaal. Bovendien wordt het verhaal op deze wijze 
uitgetildd boven het niveau van een al dan niet romantisch verhaal over twee 
individuelee geliefden. Door niet expliciet te bepalen wie degenen zijn die geen 
wijnn hebben worden niet alleen bruid en bruidegom maar misschien wij alle-
maall  wel aangesproken: «Ze hebben geen wijn». 
Dee afwezigheid van wijn brengt de spanning in het verhaal. In deze spanning 
wendtt de moeder van Jezus zich tot Jezus. Jezus' antwoord op de opmerking 
vann zijn moeder heeft vele exegeten evenzovele hoofdbrekens bezorgd: hoe kan 
Jezuss zo bars reageren op zijn moeder; en hoe valt dit afwijzende antwoord te 
rijmenrijmen met zijn daadwerkelijke handelen?2^ Maar Jezus' antwoord beperkt zich 
niett tot de woorden «Wat [is er] tussen mij en jou, vrouw?»; tot zijn antwoord 
behorenn ook de woorden «Nog niet is mijn uur gekomen». Het is de enige keer 
datt Jezus binnen het evangelie naar Johannes expliciet spreekt van 'mijn uur'. 
Behalvee in de twee passages waarin niemand de hand aan Jezus slaat of hem 
grijpt,, «want nog niet was zijn uur gekomen» (Joh 7:30; 8:20), komt 'zijn uur' 
nogg één maal voor in het evangelie naar Johannes: «Vóór het feest van Pasen, 
Jezuss wetend dat zijn uur kwam om over te gaan uit deze wereld naar de Va-
der...»» (Joh 13:1). Wanneer Jezus op de bruiloft te Kana zijn moeder antwoordt 
datt zijn uur nog niet gekomen is, verwijst hij derhalve naar dat uur, naar het uur 
waaropp hij zal overgaan uit deze wereld naar de Vader.24 Kennelijk houdt dit 

233 A.H. Maynard verwoordt deze exegetische hoofdbrekens als volgt: "... but as the expression 
standss in the story, most commentators have felt that there was a bluntness in Jesus' statement 
too his mother, which was not in harmony with his character or with the fact that he immedia-
telyy proceeds to act favourably on the problem she has mentioned." (TI EMOI KAI SOI', in: 
NewNew Testament Studies 21 (1985) p. 582) Zie voor een uitvoeriger bespreking bijlage 5: 'Ma-
ria,, of: de moeder van Jezus op de bruiloft te Kana'. 

244 Vgl bijvoorbeeld Bultmann: "Für den Evglisten ist diese 'Stunde' die Stunde der Passion." 
(Das(Das Evangelium des Johannes, S. 85) Of Moloney: "The 'hour' will be the moment of Jesus' 
violentviolent end (see 7:4, 30; 8:20; 12:27) but, strangely, also the moment of his glorification (see 
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overgaann uit deze wereld naar de Vader (Joh 13) verband met de (overvloed 
van)) wijn in Johannes 2; anders had Jezus zijn uur niet ter sprake gebracht in 
antwoordd op de opmerking van zijn moeder dat ze geen wijn hebben. Hier zul-
lenn we later op terugkomen. In ieder geval wordt van hieruit het eerste deel van 
Jezus'' antwoord «Wat [is er] tussen mij en jou, vrouw» beter te begrijpen: het 
komenn van Jezus1 uur is onafhankelijk van hetgeen zich tussen Jezus en zijn 
moederr afspeelt. Wanneer het gaat om zijn uur, zijn Jezus en de Vader in het 
geding!25 5 

Dee moeder van Jezus gaat dan ook niet verder op Jezus' woorden in, maar richt 
zichh vanuit Jezus tot de dienaren, die ze de opdracht geeft te doen wat Jezus 
zegt.. Deze dienaren spelen een niet onbelangrijke rol binnen het verhaal. Zij 
doenn hetgeen gezegd wordt. Het zijn zulke dienaren waarvan Jezus in hoofd-
stukk 12 - wanneer het uur gekomen is dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal 
wordenn (Joh 12:23) - zegt: «Wanneer iemand mij dient moet hij mij volgen, en 
waarr ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn; wanneer iemand mij dient zal de 
Vaderr hem eren» (Joh 12:26).26 

6.. «Daar stonden zes stenen waterkruiken naar de reiniging der joden 
diee elk twee of drie metreten konden bevatten. 

7.. Jezus zegt hun: 
Vultt de waterkruiken met water. 

Enn zij vulden ze tot boven (aan toe). 
8.. En hij zegt hun: 

Scheptt nu 
enn draagt (het) naar de ceremoniemeester. 

Zijj  droegen (het).» (Joh 2:6-8) 

12:23;; 13:31), through which he will return to his Father (see 13:1,32; 17:5). (...) The events 
off  Cana set in motion a tension between the 'now' and the 'not yet' which marks a public mi-
nistryy moving toward the coming of'the hour' (see 12:23, 27-28, 31-33)". {Belief in the word, 
Readingg John 1-4, Minneapolis 1993, p. 82) 

255 Vgl P. Ellis: "The meaning of the question may well be that no one, not even Jesus' mother, 
hass any control over his purposeful advance to the 'hour' of his destiny." (The Genius of John. 
AA composition-critical commentary on the Fourth Gospel, Collegeville, Minnesota 1984, p. 
43)) Derhalve pleit ook G. Lohfink er voor de spanning tussen Jezus' afwijzende woord tot 
zijnn moeder en zijn daadwerkelijk handelen te laten staan, en niet op te lossen door bijvoor-
beeldd de laatste woorden van Johannes 2:4 te vertalen met 'Is mijn uur dan nog niet geko-
men?'' "Der Satz 'Meine Stunde ist noch nicht gekommen' drückt in höchst pregnanter Weise 
aus.. daB sich Jesus in seinem Handeln nicht von Menschen, sondern allein vom Willen seines 
himmlischenn Vaters bestimmen laBt." ('Das Weinwunder von Kana', in: Geist und Leben 57 
(1984),, S. 175) 

266 Andere dienaren komen in het evangelie naar Johannes niet voor; Martha is de enige die 
verderr nog dient wanneer voor Jezus een maaltijd bereid is in Bethanië (Joh 12:2). 
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Inn deze passage die zich afspeelt tussen Jezus en de dienaren, wordt opnieuw 
hett woord 'daar' uit vers 1 opgenomen: «Daar stonden zes stenen waterkruiken 
...»» (Joh 2:6). In de inleidende eerste verzen van Johannes 2, werd het 'daar' 
bepaaldd door de bruiloft: 

«Enn op de derde dag was (lett: geschiedde) er bruiloft te Kana in Ga-
lilea, , 
enn de moeder van Jezus was daar; 
Ookk Jezus werd genodigd (lett.: geroepen) en zijn leerlingen naar de 
bruiloft.»» (Joh 2:1-2) 

Nuu blijkt de plaats van de bruiloft samen te vallen met de plaats waar de moe-
derr van Jezus de dienaren zegt te doen wat Jezus zegt, en met de plaats waar de 
zess stenen waterkruiken staan. Op deze wijze wordt de bruiloft wederom niet 
gekleurdgekleurd door bruid en bruidegom, maar door de moeder van Jezus en Jezus 
zelf,, en met hen verbonden de dienaren en de zes stenen waterkruiken. 
Dee waterkruiken zelf lichten - indirect - een tipje van de sluier op waarom de 
evangelistt zo weinig belangstelling toont voor de bruid en de bruidegom. De 
waterkruikenn staan er immers «naar de reiniging der joden» (Joh 2:6). Van de 
reinigingg is nog maar één keer sprake in het evangelie naar Johannes: «Er was 
nuu een vraag uit de leerlingen van Johannes met joden aangaande reiniging» 
(Johh 3:25). In het antwoord van Johannes op deze vraag aangaande de reiniging 
klinkenn zijn woorden over bruid en bruidegom: 

«Hijj  die de bruid heeft is de bruidegom; 
enn de vriend van de bruidegom, 
diee staat en hem hoort, 
verblijdtt zich met blijdschap vanwege de stem van de bruidegom.» 

(Johh 3:29)27 
Zoo blijkt Jezus de bruidegom te zijn; hij is degene die in het evangelie in het 
middenn staat! "At this stage of the Gospel (2:9-10), the reader can only wonder 
att the sudden introduction of a new character, a bridegroom who does nothing 
butt is only spoken to by the steward. A gap has been created for the reader. (...) 
Onn the way, the reader wil l discover that Jesus is the bridegroom (3:29)..."28 
Dee bruid en bruidegom van de bruiloft te Kana in Galilea, die - zoals gezegd -
niett de uiteindelijke bruiloft is, zijn in het evangelie daarom van secundair be-
lang:: Jezus blijkt de bruidegom te zijn!29 

277 Ook De Jonge citeert dit vers in verband met Johannes 2, zij het enkel om te beweren dat 
tussenn beide teksten geen verband te leggen is: "In Joh. 3:29 vergelijkt Johannes de Doper 
zichzelff  met de vriend van de bruidegom en Jezus met de bruidegom, maar hier is Jezus al-
leenn maar gast op het bruiloftsfeest van een ongenoemde." (Johannes, p. 47) 

288 Moloney, Belief in the word, p. 87. 

299 Engelen stelt de vraag naar de bruid voor wie Jezus de bruidegom zal zijn, en concludeert dat 
Johanness geen huwbare meisjes kent dan die ene dochter uit Johannes 12:15: 'Vrees niet, 
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Dee dienaren die door de moeder van Jezus aangesproken zijn, gedragen zich 
voorbeeldig.. Voorbeeldiger dan menig leerling zich in de loop van het evange-
liee gedragen zal. De dienaren doen namelijk precies hetgeen hun gezegd wordt. 
Datt wat Jezus zegt, wordt door deze dienaren daadwerkelijk gedaan.30 Daarbij 
gaatt het op de eerste plaats om het vullen van de waterkruiken: «Jezus zegt 
hun:: Vult de waterkruiken met water. En zij vulden ze tot boven (aan toe)» (Joh 
2:7).. Met dit eerste woord van Jezus tot de dienaren wordt de ernst van de zaak 
duidelijk.. In Johannes 6 namelijk worden twaalf korven met de overgebleven 
brokkenn van de vijf gerstebroden gevuld, vanwege Jezus' woord: «Verzamelt de 
overgeblevenn brokken, opdat niets verloren gaat» (Joh 6:12). In zijn rede in de 
synagogee van Kafarnaum verduidelijkt Jezus wat 'verloren gaan' beduidt: 

«Werktt niet (om) de spijs die verloren gaat, 
maarr (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven... » (Joh 6:27) 
(...) ) 
«Ditt is de wil van die mij gezonden heeft, 
datt ik, van alles wat Hij mij gegeven heeft, 
daaruitt niet verlies, 
maarr het opwek op de jongste dag.» (Joh 6:39) 

'Verlorenn (laten) gaan' wordt in deze passages geplaatst tegenover leven in de 
komendee aeon (eeuwig leven),31 en tegenover de opwekking op de jongste 
dag.322 Opdat leven in de komende aeon mogelijk zijn zal, vanwege de opwek-
kingg op de jongste dag, vraagt Jezus de leerlingen de overgebleven brokken te 
verzamelen.. Terwille van deze verzameling worden in Johannes 6 de manden 
gevuld:gevuld: opdat niets verloren gaat, met het oog op leven in de komende wereld, 
mett het oog op de opwekking op de jongste dag. Het verzamelen en vullen wil 

dochterr Sion. Zie, je koning komt, zittend op het jong van een ezelin'. "Zech 9,9 is dan geci-
teerd,, een koningschap voor Israel en de volkeren komt er aan. Jezus is de bruidegom en (Je-
ruzalemm met haar meisjesnaam) Sion is de bruid." (Johannes 1-6, p. 47) 

300 De dienaren met L. Dequeker te typeren als "gedweeë figuranten" is derhalve geenszins op 
z'nn plaats. ('De bruiloft te Kana [Jo., II, 1-11]', in : Collectanea Mechliniensa 52 [1967] p. 
178)) Ook met E.L. Smelik kunnen wij beslist niet instemmen: " ...de dienaren, de gewonen, 
dee indifferenten, gereed om zich te voegen al naar het valt bij de klagers of de lachers, de 
meewerkerss en de tegenwerkers, de spotters en de gelovigen; zij weten waar de wijn, die de 
ceremoniemeesterr proeft, vandaan komt, maar met deze wetenschap doen zij niets, het gebeu-
renn wordt voor hen niet tot een teken... " (Het evangelie naar Johannes. De weg van het 
woord,, Nijkerk 1977, p. 63) 

311 Op dezelfde wijze komt 'verloren (laten) gaan' voor in Joh 3:16; 10:28; 12:25. 

322 Verder komt dit werkwoord uit Jezus' mond nog voor in Joh 10:10, alwaar hij het tegenover 
'levenn hebben' stelt, en in Joh 17:12; 18:9. 
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eenn waarborg zijn voor dat leven in de komende aeon, voor de opwekking op 
dee jongste dag.33 

Inn Johannes 2 is geen sprake van het verzamelen van overgebleven wijn; van 
eenn verzamelen «opdat niets verloren gaat» (Joh 6:12). Wel spreekt Johannes in 
zijnn tweede hoofdstuk van het vullen: het vullen van de waterkruiken. En pre-
ciess dit vullen maakt dat ook in Johannes 2 de waarborg voor het leven in de 
komendee aeon, voor de opwekking op de jongste dag geenszins in het gedrang 
komt:: ook hier zal niets verloren gaan, want de waterkruiken zijn al gevuld, en 
well  tot bovenaan toe. 
Dee vermelding dat de waterkruiken «tot boven (aan toe)» gevuld worden, ge-
tuigtt niet alleen van een royaal, koninklijk gebaar dat hier door Jezus gesteld 
wordt.. Déze zinsnede valt niet samen met de ruimtelijke woordenboek-beteke-
niss van het Griekse ano ('up to the brim' - Bernard), maar verwijst veeleer naar 
hett bijzondere van deze gebeurtenis. Het 'vullen tot boven' wil meer zeggen dan 
datt de waterkruiken tot op de rand toe gevuld worden: in het woord 'boven' 
schuiltt namelijk een verwijzing naar een andere dan de door ons gekende we-
reld.. In het gesprek tussen Jezus en de joden op (of bij gelegenheid van, dan 
well  terwille van) het Loofhuttenfeest, wordt 'boven' namelijk gelijkgesteld aan 
'niett van deze wereld': 

«Enn hij zei hun: 
Julliee zijn uit (de dingen van) beneden, 
ikk ben uit (de dingen van) boven; 
julli ee zijn uit deze wereld, 
ikk ben niet uit deze wereld.» (Joh 8:23) 

Inn paragraaf 1 van hoofdstuk 5 zullen we spreken van Jezus' woord tot Pilatus 
datt zijn koninkrijk niet uit deze wereld is (Joh 18:36): Jezus' koninkrijk is wel 
in,, maar niet van deze wereld; het is het totaal nieuwe rijk dat zich met geen 
koninkrijkk uit deze wereld vergelijken laat. In Johannes 8:23 horen we dat Je-
zuss zelf niet uit deze wereld is. Hiermee wordt niet gezegd dat Jezus niet in 
dezee wereld zou zijn, maar precies dat hij in deze wereld geheel anders dan 
dezee wereld is. Hij is niet - zoals wij - uit (de dingen van) beneden, maar (ver-
rassenderwijs,, ex ouranoü) uit (de dingen van) boven. Dat op de bruiloft te 
Kanaa de waterkruiken tot boven toe gevuld worden, heeft derhalve eerder kwa-
litatievee dan kwantitatieve betekenis: de waterkruiken worden gevuld op een 
wijzee die niet beperken laat door de (onmogelijkheden van deze wereld. De 
waterkruikenn worden gevuld op een geheel nieuwe wijze.34 Zo worden grote 

333 Van 'vullen' is binnen Johannes alleen sprake op deze twee plaatsen (Joh 2:7; 6:13). 

344 Behalve in de hier met elkaar verbonden passages (Joh 2:7; 8:23) komt 'boven' nog voor in 
Johh 11:41 waar Jezus - voordat hij Lazarus het graf uit roept - zijn ogen naar 'boven' heft, 
waarmeee hij de aandacht van deze wereld verlegt en de geschiedenis die het geschiedende 
Woordd maakt voor ogen stelt. 
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verwachtingenn gewekt: met het oog op de komende nieuwe wereld in onze 
wereldd worden waterkruiken gevuld op een wijze als nooit tevoren. 

Doddd stelt in zijn commentaar de vraag wat nu precies het water is waarvan 
hierr gesproken wordt: "What then is the water which is replaced by this wine of 
God?? The evangelist has given us a hint when he says that the waterpots were 
theree kata ton katharismon ton loudaion. They stand for the entire system of 
Jewishh ceremonial observance - and by implication for religion upon the level, 
whereverr it is found, as distinguished from religion upon the level of aletheia 
(cf.. iv. 23-4). Thus the first of signs already symbolizes the doctrine that ho 
nomosnomos dia Mouseos edothe 'he charis kai he aletheia dia Iesou Christou ege-
netoneto (i. 17)."35 in een voetnoot citeert hij hierbij Origines - zich overigens na-
drukkelijkk distantiërend van Origines' spirituele interpretatie(s) van de Schrift: 
"Andd truly before Jesus the Scripture was water, but from the time of Jesus it 
hass become wine to us." De wijze waarop Dodd het water met de Tora verbindt 
achtenn wij problematisch; de suggestie op zich echter niet. Deze zal hier der-
halvee op een andere wijze kort uitgewerkt worden. Problematisch is de wijze 
waaropp Dodd Mozes en de Tora (en daarmee het water uit Johannes 2) uitspeelt 
tegenn Jezus, zich daarbij baserend op Johannes 1:17. "The evangelist affirms 
thatt the Torah did not, in the full sense, bring grace and truth, but Christ does. 
Thee Torah therefore is but a shadow of the true Word of God, which came in its 
fulll  reality in Jesus Christ."36 Deze door Dodd ontvouwde 'doctrine' staat op 
gespannenn voet met onze oriëntatie op de eenheid van de Schrift; met de bij-
bels-theologischee uitspraak dat de Naam door het hele verhaal van de Schrift 
straaltt (Miskotte) - zowel door Mozes en de profeten als door het Nieuwe Tes-
tament.. Johannes 1:17 laat ook een andere leeswijze dan de door Dodd voorge-
steldee toe. Een leeswijze waarbij dit vers er uitdrukking aan geeft dat de door 
Mozess gegeven wet op een genaderijke en betrouwbare wijze geschied is in 
Messiass Jezus. Dat in hem de Tora met hart en ziel is gedaan; dat hetgeen ge-
schrevenn is bij Mozes (en de profeten) in Jezus Christus daadwerkelijk ge-

Tevenss mag hieruit duidelijk zijn geworden dat de opmerking van Bernard over deze passage 
tekortschiet:: "'up to the brim' (...) This is mentioned to show that no room was left for adding 
anythingg to the water in the jars." {A critical and exegetical commentary on the Gospel ac-
cordingcording to St. John, p. 77) Zo ook S.D. Toussaint: "to the brim. This was important because it 
leftt no room for the addition of any solutions." (The Significance of the First Sign in John's 
Gospel',, in: Bibliotheca Sacra 134 [1977], p. 49) Alsmede K..T. Cooper: "The emphasis on 
thee fullness of the pots is surely to the effect that Jesus had only water at his disposal; nothing 
elsee could have been slipped in unnoticed." ('The best wine: John 2:1-11', in: Westminster 
TheologicalTheological Journal 41 [ 1978], p. 372) 

355 Dodd, The interpretation of the fourth gospel, p. 299. 

366 A.w. p. 295. 
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schiedeniss is geworden op de aarde onder de hemel - ex ouranou  ̂ Wanneer 
tegenn de achtergrond van deze verhouding het water uit Johannes 2 op een of 
anderee wijze vergeleken wordt met Tora, ontstaat een andere lezing. Een lezing 
waarbijj  het water cq de wet van Mozes tot zijn volle recht komt in de wijn cq in 
Jezuss Christus. Daarbij zij met klem opgemerkt dat het water dan wel de wet 
vann Mozes met de komst van de wijn geenszins opgeheven of verdwenen zou-
denn zijn. Integendeel. Naar aanleiding van Johannes 1:14 «en het Woord werd 
(lett:: geschiedde) vlees» is in §2.4 van hoofdstuk 1 van deze studie reeds op-
gemerktt dat het Woord met de vleeswording niet verandert, maar als Gods 
Woordd (dat wil zeggen: Gods Woord blijvend) in ons midden geschiedt. Niet 
ophoudendd Gods Woord te zijn is het Woord aanwezig in onze tijd. Zonder de 
suggestiee te willen wekken dat het Woord Gods en het water (of de wet) met 
elkaarr samen zouden vallen, wil hier toch een bescheiden vergelijking gemaakt 
worden.. Een vergelijking die loopt via het werkwoord 'geschieden'. Waar in 
Johanness 1:14 het geschiedende Woord niet ophoudt Woord te zijn, houdt in 
Johanness 2:9 het water (de wet) niet op water (wet) te zijn. Op genaderijke en 
betrouwbaree wijze gaat de wet van Mozes (het water) in Jezus Christus de ge-
schiedeniss van Gods Woord in. De wijn van de bruiloft te Kana is daar het te-
kenn van.3 8 
Nadatt de waterkruiken tot boven gevuld zijn, klinken opnieuw Jezus' woorden, 
enn worden deze woorden opnieuw door de dienaren gedaan: «Schept nu en 
draagtt (het) naar de ceremoniemeester. Zij droegen (het)» (Joh 2:8). In tegen-
stellingg tot het dragen, klinkt van het scheppen niet onmiddellijk dat de diena-
renn dit woord van Jezus doen. Uit vers 9 wordt in een bijzin echter duidelijk dat 
ookk aan Jezus' woord het water te scheppen, gehoor is gegeven: «... maar de 
dienarenn die het water geschept hadden, wisten (het)... » (Joh 2:9). Op deze 
wijzee wordt via het scheppen van het water een verbinding tot stand gebracht 
tussenn de passage die zich afspeelt tussen Jezus en de dienaren enerzijds, en de 
passagee waarin de ceremoniemeester de bruidegom aanspreekt anderzijds. 
9.. «Toen de ceremoniemeester geproefd had het water dat wijn 

gewordenn (lett.: geschied) was, 
-- en hij wist niet vanwaar het is, 

377 Zie ook voetnoot 54 op p. 37 van deze studie. 

388 Vanuit deze leeswijze is ook in andere teksten uit Johannes het water te verbinden met de 
Tora.. Zo spreekt Jezus bij de bron van Jakob met de Samaritaanse vrouw over het levend 
waterr (Joh 4:10); over - zo mogen we nu parafraseren - de levende wet van Mozes die in Je-
zuss worden zal tot een fontein van eeuwig leven (Joh 4:14). In Johannes 5 ligt een man onder 
dee vijf zuilen van 'Beth-Chesed' (Delitzsch - Joh 5:2) te wachten op een mogelijke afdaling in 
hett water (Joh 5:7); hij verwacht - zo zou gezegd mogen worden - zijn genezing van de Tora. 
Opp de grote dag van het Loofhuttenfeest spreekt Jezus in de tempel van de stromen van le-
vendd water (Joh 7:38). Ook hier laat het water zich zeer wel verbinden met de Tora. 
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maarr de dienaren die het water geschept hadden, wisten (het) -
roeptt de ceremoniemeester de bruidegom 

10.. en zegt hem: 
Iederr mens zet eerst de goede wijn (voor) 

enn wanneer ze dronken zijn geworden de mindere; 
ji jj  hebt de goede wijn bewaard tot nu.» (Joh 2:9-10) 

Mett deze woorden wordt de climax in het verhaal bereikt: het water blijkt wijn 
gewordenn (geschied) te zijn! Net als in vers 1 wordt hier het Griekse werk-
woordd ginomai gebruikt. De diverse aanwijzingen in de tekst, dat we in dit 
verhaall  te maken hebben met een bijzondere, echte geschiedenis, vinden hier 
hunn hoogtepunt: water wordt (geschiedt) wijn. Hier wordt kleur gegeven aan de 
wijzee waarop van de bruiloft te Kana gesproken mag worden als van een mani-
festatiee van het geschiedende Woord. Het geschiedende Woord manifesteert 
zichh hier in een overvloed van wijn. Op deze wijze maakt Gods beloftevol 
sprekenn hier een geschiedenis als nooit tevoren zichtbaar. Zo laat de God van 
Israëll  Zich kennen in het Woord dat geschiedt, in het Woord dat echte geschie-
deniss mogelijk maakt en realiseert.39 

Dee ceremoniemeester proeft van dit water dat wijn geworden (geschied) was, 
zonderr te weten vanwaar het is. Het 'niet weten vanwaar het is' veronderstelt 
datt deze wijn aan een plaats gebonden is. De indirect gestelde vraag vanwaar 
hett is, zou anders immers zinloos zijn. Het water dat (door het Woord) wijn 
wordtt (geschiedt), hangt kennelijk niet in de lucht; het geschiedende Woord 
verbindtt zich aan een plaats, schept zich een plaats. De dienaren - die zoals 
gezegdd in Johannes 12:26 getekend worden als degenen die Jezus zullen volgen 
enn die zullen zijn waar hij is - hebben hier weet van. In tegenstelling tot de ce-
remoniemeesterr hebben zij kennis van de plaats waar zowel de wijn als de ge-
schiedeniss die deze kostelijke wijn voortbrengt, thuis hoort. Dat de wijn koste-
lij kk is - en derhalve behalve in kwantitatieve zin overvloedig ook in kwalita-
tievee zin kostelijk is - is de ceremoniemeester geenszins ontgaan. Met het proe-
venn en niet weten vanwaar het is, laat hij de bruidegom weten dat hetgeen hier 
geschiedd is, niet overeenkomt met hetgeen naar menselijke maatstaven ('ieder 
mens')) te verwachten zou zijn: «Ieder mens zet eerst de goede wijn (voor) en 
wanneerr zij dronken zijn geworden de mindere; ji j hebt de goede wijn bewaard 
tott nu» (Joh 2:10). De woordkeus zelf geeft al uiting aan de verwarring: met het 
werkwoordd 'zetten' dat Johannes de ceremoniemeester in de mond legt, zullen 
wee in de loop van het evangelie vertrouwd raken wanneer het gaat om het af-

399 Dequeker beschouwt de zin "het water dat wijn geworden (geschied) was" - die hij met de 
KBSS vertaling uit 1966 vertaalt met "het water dat in wijn veranderd was" - als nevenzin, als 
terloopsee vermelding. Het feit dat deze zogenaamde nevenzin beheerst wordt door het werk-
woordd "geschieden", maakt deze zin echter alles behalve terloops. (De bruiloft te Kana [Jo., 
II .. 1-11], p. 179). 
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leggenn van het leven,40 of om het (in het graf) leggen van een dode.41 De taal 
vann 'ieder mens' schiet hier derhalve tekort: niet de goede wijn zal in het evan-
geliee afgelegd worden, maar het leven zal worden afgelegd opdat het weer op-
genomenn zal worden. 
Dee goede wijn is bewaard tot nu. Hiermee komt opnieuw een passage uit het 
Loofhuttenfeestt in het vizier. Daar worden Jezus' woorden dat degene die zijn 
woordd bewaart de dood niet zal zien in de eeuwigheid, door de joden veranderd 
in: : 

«.... en ji j zegt: 
Indienn iemand mijn woord bewaart 
zall  hij de dood niet proeven tot in de eeuwigheid?» 

(Johh 8:52) 42 
Hett proeven van de wijn van de bruiloft te Kana brengt de ceremoniemeester 
tott de uitspraak dat de goede wijn tot nu bewaard is. Welk een perspectief 
wordtt hiermee gegeven; zal de dood niet geproefd worden in deze geschiede-
nis?? Zal deze wijn voor een geschiedenis staan waarin de dood niet meer zal 
zijn?? Interessant hierbij is het tweede teken dat Jezus na dit begin der tekenen 
doenn zal. Bij dat tweede teken zal de zoon van een koninklijke mens daadwer-
kelijkk de dood niet proeven: hij leeft! (Joh 4:43-54) 

§55 WIJN IN TEN ACH 

Dee wijn binnen Johannes 2 heeft een bijzondere, zelfs eminente plaats toebe-
deeldd gekregen in deze manifestatie van het geschiedende Woord. Zo heeft het 
ontbrekenn van wijn het uur ter sprake gebracht waarin Jezus zal overgaan uit 
dezee wereld naar de Vader, en blijkt de door de ceremoniemeester geproefde 
wijnn het vermoeden in zich te dragen dat met het proeven van deze wijn de 
doodd niet geproefd zal worden tot in eeuwigheid. Verder hebben we aangaande 
dezee wijn vernomen dat hij aan een plaats gebonden is. Teneinde onze inter-
pretatiee van Johannes 2:1-12 verder te helpen, zal in deze paragraaf gezocht 
wordenn naar een mogelijke oudtestamentische equivalent van deze wijn. 

400 Johannes 10:11.15.17.18; 13:37.38; 15:13. In deze lijn kan het afleggen en weer opnemen 
vann de kleren door Jezus bij de voetwassing verstaan worden: hij legt zij kleren af (Joh 13:4) 
enn neemt ze weer op (Joh 13:12) gelijk hij zijn leven zal afleggen en weer opnemen (Joh 
10:17.18). . 

411 Johannes 11:34; 19:41.42; 20:2.13.15. Alleen Johannes 15:16 en 19:19 vormen hier - met 
Johanness 2:10 - een uitzondering op. 

422 Proeven klinkt binnen Johannes alleen in Johannes 2:9 en 8:52. 
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(a)) TIROS ((rn-Ti) 
Opmerkelijkk is dat bovengenoemde kenmerken van de oinos uit Johannes 2, 
ookk worden aangetroffen in het oudtestamentische begrip TIROS (door de Sta-
tenvertalerss vertaald met 'most'). Met name de plaatsgebondenheid springt 
hierbijj  onmiddellijk in het oog. In Tenach wordt TIROS namelijk veelvuldig 
verbondenn met het door God beloofde land: 

«Wanneerr JHWH jouw God je doet komen in het land, waarheen ji j 
komt,, om dat te beèerven (...) Zo zal het geschieden, omdat ji j deze 
verordeningenn hoort en bewaart en ze doet, zal JHWH jouw God voor 
jouu het verbond en de genade bewaren, die Hij jouw vaderen gezwo-
renn heeft. En Hij zal je liefhebben en je zegenen en je doen vermenig-
vuldigen,, en Hij zal zegenen de vrucht van je buik en de vrucht van je 
akker,, je koren en je most en je olie, de worp van je koeien en de toe-
namee van je kleinvee, op de akker die Hij aan je vaderen gezworen 
heeftt jou te geven.» (Deut 7: la. 12-13); 
«Geschiedenn zal het, wanneer julli e werkelijk zullen horen naar Mijn 
geboden,, die Ik julli e heden gebiede, om JHWH julli e God lief te heb-
benn en Hem te dienen met julli e ganse hart en julli e ganse ziel, zo zal 
Ikk de regen van julli e land geven te zijner tijd, vroege regen en late 
regen,, opdat je je koren en je most en je olie inzamelt.» (Deut 11:13-
14) ) 

Inn de zegening van Mozes klinken de woorden dat Israël zeker zal wonen, en 
datt Jakobs bron in een land van koren en most zal zijn (Deut 33:28). Ook in 
profetischee teksten keert de verbinding tussen TIROS en het land van belofte 
weer: : 

«Hett zal op die dag geschieden dat Ik verhoren zal, spreekt JHWH, dat 
Ikk verhoren zal de hemel en die zal de aarde/het land verhoren. En de 
aarde/hett land zal het koren verhoren, en de most en de olie; en die 
zullenn Jizreel verhoren.» (Hos 2:23-24); 
«Zoo ijverde JHWH voor Zijn land, en kreeg Hij medelijden met Zijn 
volk.. JHWH antwoordde en zei tot Zijn volk: Ziet, Ik zend julli e het 
korenn en de most en de olie, dat julli e daarvan verzadigd worden; en 
Ikk zal julli e niet meer geven tot een smaad onder de heidenen.» (Joel 
2:18-19)43 3 

Inn Jesaja 62 zweert JHWH tot Jeruzalem dat vreemden niet zullen drinken van 
haarr most (Jes 62:8); en wanneer in Jeremia 31 het nieuwe verbond voor ogen 
gesteldd wordt klinken koren en most in een adem met de hoogte van Sion en 

433 In vers 24 van datzelfde hoofdstuk horen we dat de dorsvloeren vol koren zullen zijn en de 
perskuipenn van most en olie zullen overlopen. In Spreuken zullen de schuren van de zoon 
mett overvloed vervuld worden, en zullen zijn perskuipen van most overlopen (Spr 3:10). 
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dess Heren goed (Jer 31:12). In zijn ophitsende woorden tegen Hiskia beschrijft 
dee koning van Assyrië het land als een land van koren en most (2Kon 18:32, 
vergelijkk Jes 36:17).44 Niet alleen in vreugde, maar ook in verdriet delen het 
landd en de most: 

«Daaromm vreet een vloek het land, boeten moeten degenen die daarin 
wonen;; daarom verbranden de inwoners van het land en weinig men-
senn blijven over. De most treurt, de wijnstok kweelt, allen die blijhar-
tigg waren zuchten.» (Jes 24:6-7)45 

Inn Haggai roept JHWH droogte over het land, over de bergen, over het koren en 
overr de most en over de olie (Hag 1:11); en in Micha wordt vanwege haar zon-
denn over de stad gezegd dat ze olijven zal treden maar zich niet met olie zal 
zalven,, en most (treden) maar geen wijn drinken (Mi 6:15). 
Ookk misbruik van most wordt in Tenach aan de orde gesteld. Zo klaagt Nehe-
miaa in zijn pleidooi voor de verarmden het misbruik van onder meer most aan: 

«Geeftt hun dan nog heden hun akkers, hun wijngaarden, hun olijf -
gaardenn en hun huizen terug, de rente46 van het geld, ook het koren, 
dee most en de olie die gij (namelijk de edelen en overheden) hun te 
leenn gegeven hebt.» (Neh 5:11) 

Interessantt is in dit verband de wijze waarop in het boek Hosea van most ge-
sprokenn wordt. Allereerst komt daar de most uitdrukkelijk naar voren als gave 
Gods:: JHWH verzucht dat het ontrouwe Israël niet bekent dat Hij het is die het 
koren,, most en olie gegeven heeft. Hij zal daarom komen om zijn koren en zijn 
mostt weg te nemen op zijn tijd (Hos 2:10.11). Maar - zo vervolgt de tekst -
JHWHH zal de ontrouwe vrouw geven haar wijngaarden, zij zal zingen als in de 
dagenn van haar jeugd, en als ten dage van haar optrekken uit Egypte (Hos 
2:17);; JHWH zal verhoren, Hij zal de hemel verhoren en die zal de aarde/het 

444 J. Patsch citeert in zijn bespreking van de bruiloft te Kana het hieraan voorafgaande vers: 
"Mariaa konnte mit Recht erwarten, ihr so kluger Sohn werde Mittel und Wege finden, der Not 
abzuhelfen.. Unter seinen ersten Jüngern war Nathanael (Joh 21,2), der leicht bei Verwandten 
oderr Freunden im Auftrage Jesu Wein beschaffen konnte, wenn nötig selbst auf Kredit. Die 
übrigee Begleitung Jesu wird auch nicht ganz mittellos gewesen sein. Der Wein war ja billi g 
imm Lande, wo 'jeder unter seinem Weinstocke und seinem Feigenbaume safi' (vgl. 1 Reg 4,25; 
22 Reg 18,31; Mich 4,4)." ('Das Wort Jesu auf der Hochzeit zu Kana', in: Theologisch-prakti-
schesche Quartalschrift 104 [1956], S. 286) Naar aanleiding van Natanaèl is reeds opgemerkt dat 
mett het zitten onder de wijnstok en de vijgeboom bijbels gesproken wordt van de betrouw-
baarheidd van het land dat God geeft. Uit deze tekst de prijs van de wijn te destileren, is op z'n 
zachtstt gezegd te berekenend. 

455 In Joel 1:10 treurt het land omdat het koren is verwoest, de most is verdroogd, en de olie 
flauww is. 

466 J.M. Myers vertaalt hier 'the claim', en tekent daarbij aan: "the claim. Reading ms't for m't 
'hundrethh part.'" (Ezra - Nehemiah, introduction, translation, and notes, New York 1965, p. 
129) ) 
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landd verhoren, en het land zal de most verhoren (Hos 2:23-24). De met het land 
verbondenn most - zo benadrukt Hosea - is niet los te zien van de God van Is-
raël.. Ook elders in dit profeten-boek wordt deze gedachte aangetroffen: 

«Weee hen, dat zij van Mij wegvluchten; verwoesting over hen, omdat 
zijj  tegen Mij rebelleren! Ik verlos hen, maar zij spreken leugens tegen 
Mij .. Niet tot Mij schreeuwen zij met hun hart wanneer zij huilen op 
hunn legers; om koren en most verminken zij zich,47 zij keren zich af 
vanMij.»(Hos7:13-14);48 8 
«Verblijdd je niet, Israël, tot jubel toe, gelijk de volken; want je bent 
vann je God 'afgehoereerd'; je hebt hoerenloon liefgehad, op alle dors-
vloerenn van het koren. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen niet voe-
den;; en de most zal hen verloochenen. Zij zullen in het land van JHWH 
niett blijven: Efraim zal omkeren naar Egypte en zij zullen in Assyrie 
hett onreine eten.» (Hos 9:1-3). 

Niett alleen in Hosea treffen we TIROS als gave Gods aan. Reeds de eerste maal 
datt dit woord in Tenach aangewend wordt, draagt het de betekenis van een 
gavee Gods in zich. Tot de zegening van Jakob door zijn vader Isaak behoren 
immerss de woorden: 

«Mogee God u ... menigte van koren en most geven.» (Gen 
27:28)49 9 

Inn het boek Numeri spreekt JHWH tot Aaron dat al het beste van de olie, al het 
bestee van most en van koren, hun eerstelingen die de kinderen Israels aan JHWH 
gevenn zullen, door JHWH gegeven is (Num 18:12).50 Op een zeer bijzondere 
wijzee komt het verband tussen de God van Israël, het land van Zijn belofte en 
dee most tot uitdrukking in Jesaja 65: 

«Zoo zegt JHWH: gelijk wanneer men nog most in een (druiven)tros 
vindt,, men zegt: Verderf ze niet, want er is een zegen in; alzo zal Ik 
doenn omwille van Mijn knechten, dat Ik niet alles verderve. En Ik zal 
zaadd uit Jakob voortbrengen, en uit Juda een erfbezitter van Mijn ber-
gen;; en Mijn uitverkorenen zullen het erven, en Mijn knechten zullen 
aldaarr wonen.» (Jes 65:8-9) 

477 F.I. Andersen en D.N. Freedman vertalen hier 'lacerated' en tekenen daarbij aan: "lacerated. 
Emendd MT's ytgxvrrw to ytgwddw." (Hosea. A new translation with introduction and com-
mentary,, New York 1980, p. 475) 

488 Het hart is dan ook weggenomen door hoererij, wijn en most (Hos 4:11). 

499 Ook in Isaaks woorden tot Ezau keert de most terug (Gen 27:37). 

500 In het verlengde hiervan of in navolging hierop kan Deut 18:4 gelezen worden, waarin be-
paaldd wordt dat de eersteling van het koren en van de most aan de priester gegeven zal wor-
den. . 
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Ondankss de etymologische omstredenheid van de verbinding tussen TIROS 
(most)) en het werkwoord JARAS (beërven),51 merkt W. Beuken bij dit vers op 
datt in 'als erfdeel bezitten' (JARAS) het woord 'sap/most' (TIROS) doorklinkt.52 
Dee band tussen de most en het land dat erfelijk in bezit gegeven zal worden 
doorr JHWH wordt in deze interpretatie nadrukkelijk onderstreept.53 
Samenvattendd kan gezegd worden dat TIROS binnen Tenach in zeer vele geval-
lenn verbonden wordt met het land van belofte. Ook komen we het enkele malen 
tegenn als gave Gods.54 Bijbels gesproken vindt TIROS zijn thuis in het land dat 
Godd geven zal: dat het het land goed gaat is af te lezen aan de perskuipen die 
overlopenn van TIROS; wanneer het land treurt, treurt TIROS; in het land van Zijn 
beloftee stelt JHWH Zich garant voor de regen opdat het volk koren, TIROS en 
oliee verzamelen kan. 

(b)) JAJIN (7') 
Hett bijbels Hebreeuws kent naast TIROS meerdere woorden voor wijn, maar 
geenn van deze woorden draagt de voor de TIROS kenmerkende specifieke 
plaatsgebondenheidd in zich. Om te beginnen met het bijbelse woord JAJIN. Dit 
woordd komt veel vaker voor in Tenach dan de andere woorden voor wijn. In de 
Septuagintaa wordt dit woord bijna altijd vertaald met het Griekse oinos.55 On-
dankss deze voornamelijk kwantitatieve argumenten lijk t JAJIN ons een minder 

511 Deze omstredenheid komt bijvoorbeeld tot uiting in het Theologisch Wörterbuch zum Alten 
Testament,Testament, waar Dommershausen onder het trefwoord JAJIN onomwonden schrijft dat de Se-
mitischee wortel van TIROS WRT 'uitpersen' is (ThWAT III S. 616), hetgeen door Lohfink in 
zijnn artikel over JARAS ten stelligste betwijfeld wordt. (ThWAT III S. 957 en 965-6) Ook 
Fleischerr merkt in zijn artikel bij TIROS op dat de etymologie van dit woord in de wetenschap 
eenn levendige discussie zonder eensluidende oplossing heeft opgeleverd. (ThWAT VIII , S. 
644) ) 

522 W. Beuken, Jesaja deel IIIB , Nijkerk 1989, p. 72. 

533 Verder is in Tenach sprake van TIROS in: Deut 12:17; 14:23 (waar de most verbonden wordt 
mett de plaats die JHWH verkiezen zal), Deut 28:51 (waar als een van de vervloekingen wan-
neerr het volk niet hoort naar de stem van JHWH, het ontbreken van most genoemd wordt), Ri 
9:133 (waar in de zogenaamde Jothamfabel de wijnstok zegt: Zou ik mijn most verlaten, die 
Godd en mensen vrolijk maakt?), Zach 9:17 (waar in verband met de dag waarop JHWH Zijn 
volkk zal behouden gezegd wordt dat het koren de jongelingen, en de most de jonkvrouwen 
sprekendd zal maken), Ps 4:8 (Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan ter tijd, als hun 
korenn en most vermenigvuldigd zijn), Neh 10:38.40; 13:5.12 (in verband met offers), 2Kron 
31:55 (de eerstelingen van koren, most, olie en honing) en 32:28 (waar Jehiskia schathuizen 
maaktt voor de inkomsten van koren, most en olie). 

544 Vgl Fleischer in ThWAT: "Naherin gehort tlrös zu den Gaben des Landes, die als sichtbares 
undd zu genieBendes Zeigen des Segens- und Heilswillens JHWHs gelten und damit auch ent-
zogenn werden können." (ThWAT VIII , S. 647) 

555 "Die LXX übersetzt jajin fast ausschlieBlich mit oinos (144mal)". Dommershausen in: 
ThWAT,, Band III , S. 615. Delitzsch vertaalt het Griekse oinos uit Johannes 2 met het He-
breeuwsee woord JAJIN. 
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geschiktee equivalent van de oinos uit Johannes 2. Hiermee wil niet betoogd zijn 
datt binnen Tenach geen enkele plek aan te wijzen zou zijn waar JAJIN een met 
TIROSS vergelijkbare plaatsgebondenheid in zich draagt. In Amos' getuigenis 
aangaandee de dag waarop JHWH de gevangschap van Israël zal wenden bijvoor-
beeldd is JAJIN wel degelijk gebonden aan een plaats: 

«Ikk zal de gevangenschap van Mijn volk Israël keren, dat zij de ver-
woestee steden herbouwen en bewonen, wijngaarden planten en wijn 
(JAJIN)) daarvan drinken, hoven maken en vrucht daarvan eten. Ik zal 
zee planten in hun akker (ADAMA) ; en zij zullen niet meer worden uit-
geruktt uit hun akker (ADAMA) die Ik hun gegeven heb, zegt JHWH 
jouww God.» (Am 9:14-15)56 

Ookk zijn er teksten aan te wijzen waarbij JAJIN deelt in het lot van het land. Zo 
vervolgtt de eerder geciteerde passage uit Jesaja 24: 

«Dee vreugde der trommelen rust; het rumoer der uitgelatenen houdt 
op,, de vreugde der harp rust. Zij zullen geen wijn (JAJIN) drinken met 
gezang;; de sterke drank zal bitter zijn voor de drinkers.» (Jes 24:8-
9)57 7 

Naastt deze teksten - waarin JAJIN een zekere mate van plaatsgebondenheid kent 
-- zijn er echter vele teksten aan te wijzen waarin plaatsgebondenheid geen en-
kelee rol speelt. In sommige van deze teksten wordt op uitgesproken positieve 
wijzee van JAJIN gesproken. Zo wordt Abraham tegemoet getreden door Melchi-
zedek,, die brood en wijn voortbrengt (Gen 14:18); betoont de oude man in Gi-
beaa - zelf vreemdeling - gastvrijheid aan de reizende man door hem brood en 
wijnn aan te bieden (Ri 19:19); worden de dorstigen uitgenodigd zonder geld en 
zonderr prijs wijn en melk te kopen (Jes 55:1); wordt de liefde van de geliefden 
inn het lied der liederen vergeleken met wijn (Hoogl 1:2.4; 4:10); en moedigt 
Predikerr aan te gaan, uw brood met vreugde te eten, uw wijn van goeder harte 
tee drinken, want God heeft airede behagen in uw werken (Pr 9:7); en is het de 
wijnn die de levenden verheugt (Pr 10:19). Misschien mogen in dit (de wijn 
gunstigg gestemde) licht ook de passages gezien worden waarbij JAJIN een rol 
speeltt in de cultus.58 

Naastt deze teksten is er in Tenach tal van teksten aan te wijzen waarin JAJIN 
uitgesprokenn negatief gewaardeerd wordt. Behalve passages waarin JAJIN ex-

566 In Zach 10:7 wordt de vreugde van het hart van het huis van Juda en van het huis van Jozef 
vergelekenn met de vreugde van de wijn (JAJIN). 

577 In deze vergelijkbaar: Deut 28:39; Jes 16:10; Am 5:11; Mi 6:15; Sef 1:13. 

588 Men denke hierbij aan Ex 29:40; Lev 10:9; 23:13; Num 15:5.7.10; 28:14; Deut 32:38. Er zijn 
echterr ook teksten rond de cultus aan te wijzen waarin JAJIN negatief beoordeeld wordt: Num 
6:3.4.20;; Ez 44:21: Hos 9:4. 
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pliciett als oorzaak wordt genoemd van dronkenschap, dwaling of verhitting,59 

iss hierbij te denken aan teksten als Jesaja 22: 
«Maarr zie, er is vreugde en blijdschap, het doden van runderen en het 
kelenn van schapen, het eten van vlees en het drinken van wijn (JAJIN) 
[enn het zeggen:] Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij 
sterven.. Geopenbaard heeft zich in mijn oren JHWH der heerscharen 
[zeggende:]]  Indien julli e deze misdaad verzoend wordt, voordat julli e 
sterven.... ! zegt de Heer, JHWH der heerscharen.» (Jes 22:13-14)60 

All  met al doet zich een zeer gevarieerd beeld aan de lezer voor wanneer het 
gaatt om het gebruik van het woord JAJIN in Tenach.61 Van JAJIN kan niet ge-
zegdd worden dat het in Tenach verbonden wordt met een bijzondere plaats, 
zoalss we dat van TIROS wel hebben kunnen zeggen. 

(c)) andere mogelijkheden 
Ookk de andere in Tenach voorkomende woorden voor wijn lijken ons minder 
geschikt.. Het woord CHEMER (-san) komt in Tenach slechts eenmaal voor: in het 
zogenaamdee lied van Mozes is sprake van reine wijn (CHEMER) die gedronken 
iss (Deut 32:14). Ook zeldzaam is het woord SOBE (N=C): in Jesaja klinken de 
onheilspellendee woorden dat het zilver geworden is tot schuim en de wijn 
(SOBE)) vermengd is met water (Jes 1:22); en in Hosea komt het woord voor in 
dee betekenis van 'zuiperij' (StV - Hos 4:18). Andere weinig voorkomende 
woordenn voor wijn zijn ASIS (rsu) en SEMER (^ r ). In Jesaja wordt het bloed 
vann de verdrukkers waarvan ze zelf dronken zullen worden vergeleken met 
zoetee wijn (ASIS) (Jes 49:26); in Joel klinkt de oproep te wenen om de nieuwe 
wijnn (ASIS) omdat hij van de mond is afgesneden (Joel 1:5); en zowel bij Joel 
alss bij Amos horen we van de dag waarop het zal geschieden dat de bergen van 
zoetee wijn zullen druipen (Joel 4:18; Am 9:13). In het Hooglied wordt ASIS 

599 Met name Gen 9:21.24; 19:32.33.34.35; ISam 1:14.15; Jes 5:11.12.22; 28:1.7;Jer 51:7; Hos 
7:5;; Am 2:8. 

600 In deze vergelijkbaar: Jes 24:11; Spr 23:20.29-30. Op minder directe wijze wordt negatief 
overr het drinken van JAJIN gesproken in Deut 29:5; Ri 13:4.7.14; Dan 1:8 (vgl Dan 10:3); 
NehNeh 5:15.18. Verder is er binnen Tenach nog sprake van JAJIN in Gen 27:25; 49:11.12; Deut 
14:26;; 32:33; Joz 9:4.13; ISam 1:24; 10:3; 16:20; 25:18.37; 2Sam 13:28; 16:1.2; Jes 29:9; 
51:21;; 56:12; Jer 13:12; 23:9; 25:15; 35:2.5.6.8.14; 40:10.12; 48:33; Ez 27:18; Hos 4:11; 
14:8;; Jl 1:5; 4:3; Am 2:12; 6:6; Mi 2:11; Hab 2:5; Hag 2:12; Zach 9:15; Ps 60:5; 75:9; 78:65; 
104:15;; Job 1:13.18; 32:19; Spr 4:17; 9:2.5; 20:1; 21:17; 23:31; 31:4.6; Hoogl 2:4; 5:1; 7:10; 
8:2;; Pr 2:3; Klaagl 2:12; Est 1:7.10; 5:6; 7:2.7.8; Dan 1:5.16; Neh 2:1; 13:15; lKron 9:29; 
12:41;; 27:27; 2Kron 2:9.14; 11:11. 

611 In zijn studie naar de bruiloft van Kana beperkt Lütgehetmann zich in zijn bespreking van 
wijnn in Tenach tot een bespreking van het bijbelse woord JAJIN, en constateert - terecht - dat 
hett gebruik van het begrip 'wijn' zich in het Oude Testament niet onder één noemer laat bren-
gen.. Mogelijke equivalenten voor het woord 'wijn' casu quo 'oinos' betrekt hij echter niet in 
zijnn bespreking. (Zie: Die Hochzeit von Kana [Joh 2,1-11], S. 149-151) 
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aangetroffenn als specerijwijn (Hoogl 8:2). Het woord SEMER klinkt in Tenach 
voorr het eerst in Jesaja 25, alwaar de reine wijn (SEMER) onderdeel uitmaakt 
vann de maaltijd die JHWH bereiden zal op deze berg (Jes 25:6). Bij Jeremia is 
sprakee van SEMER wanneer door JHWH gesproken wordt over Moab (Jer 48:11). 
Dee laatste twee malen dat in Tenach sprake is van SEMER, kan dit woord met 
hett Nederlandse woord 'droesem' vertaald worden: Het zal geschieden dat 
JHWHH Jeruzalem zal doorzoeken naar mannen stijf van droesem (SEMER) (Sef 
1:12);; JHWH schenkt uit de beker wijn (JAJIN) tot de droesem (SEMER) toe, en 
allee goddelozen van de aarde aarde moeten hem slorpende drinken (Ps 75:9). 
Hett is zeer wel mogelijk een verband aan te wijzen tussen de wijze waarop in 
sommigee van boven geciteerde passages van wijn gesproken wordt, en de wijze 
waaropp in Johannes 2 wijn ter sprake wordt gebracht. In Jesaja 25:6 (JHWH der 
heerscharenn zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken, een 
maaltijdd van reine wijn ...), Joel 4:18 en Amos 9:13 (het zal geschieden dat de 
bergenn van zoete wijn zullen druipen) krijgt de wijn net als in Johannes 2 een 
bijzonderee rol toebedeeld in de geschiedenis van JHWH. In deze passages uit 
Tenachh klinken echter verschillende Hebreeuwse woorden voor wijn (SEMER en 
ASIS)) in een geheel andere context. Deze woorden achten we derhalve minder 
geschiktt als mogelijke equivalenten voor de oinos uit Johannes 2. 

(d)) oinos en TIROS 
Teneindee onze interpretatie van Johannes 2 verder te helpen, zijn we in deze 
paragraaff  op zoek gegaan naar teksten in Tenach waarin gesproken wordt van 
wijnn die dezelfde aspecten in zich draagt als de oinos uit Johannes 2. Onze 
gangg langs de diverse oudtestamentische woorden voor wijn heeft geleerd dat 
dee 'atmosfeer' (Buber) van de oinos uit Johannes en van de oudtestamentische 
TIROSS het meest aan elkaar verwant zijn. Van TIROS is gebleken dat dit woord 
inn Tenach een aantal malen voorkomt als gave Gods en veelvuldig in verband 
mett het land van Gods belofte. Gezien deze bijzondere betekenis van TIROS -
eenn betekenis die aan het gebruik van het woord TIROS in Tenach zelf ontleend 
iss - mag gezegd worden dat dit woord in aanmerking komt om achter het 
Grieksee woord oinos uit het evangelie naar Johannes vermoed te worden. 

§66 WIJN IN JOHANNES 

Dee keuze om achter het Griekse oinos uit Johannes 2 het Hebreeuwse TIROS te 
vermoeden,, vergroot het aantal mogelijkheden de evangelie-tekst te interprete-
ren.. Op de eerste plaats verduidelijkt het de aan het eind van paragraaf 2 ge-
danee suggestie om Johannes 2 in het verlengde van het eind van Johannes 1 te 
lezen.. In de laatste passage van Johannes 1 hebben we immers kennis gemaakt 
mett Natanaël, die de gave Gods in zijn naam draagt, en die gezeten blijkt te zijn 
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onderr de vijgeboom, onder de boom die garant staat voor de betrouwbaarheid 
vann Gods gave van het land. Via deze Natanaël worden wij allen toegesproken 
aangaandee de grotere dingen die te zien gegeven zullen worden. Dit einde van 
Johanness 1 raakt eng betrokken op Johannes 2:1-12 wanneer de wijn van de 
bruiloftt te Kana gezien mag worden in verband met het land dat God geven zal: 
dee bruiloft die op de derde dag geschiedenis maakt met een overvloed van wijn 
kann dan inderdaad beschouwd worden als voorsmaak van de vervulling van de 
groteree dingen die te zien gegeven zullen worden.62 

Wanneerr achter de oinos uit Johannes 2 het Hebreeuwse woord TIROS vermoed 
wordt,, zijn meer interpretaties mogelijk. Zoals gezegd veronderstellen de 
woordenn dat de ceremoniemeester niet weet vanwaar de wijn is, dat de bijzon-
deree wijn uit Johannes 2 aan een plaats gebonden is. Van TIROS hebben we 
gezienn dat ook deze wijn grond onder de voeten heeft: in Tenach wordt deze 
wijnn veelvuldig verbonden met het land dat God geven zal. Deze plaatsgebon-
denheidd hebben de oinos uit Johannes 2 en de TIROS uit Tenach met elkaar ge-
meen,, zij het dat de plaats waar TIROS thuishoort evidenter is. Wanneer aan de 
oinosoinos uit Johannes dezelfde betekenis wordt toegekend als aan de oudtesta-
mentischee TIROS, komt de plaats waar de wijn uit Johannes 2 thuishoort con-
creterr in het vizier. De wonderbaarlijke wijn uit Johannes 2 mag zich dan nauw 
verbondenn weten met het land van belofte. Het land is zo de plaats vanwaar 
dezee wijn is. Uiteraard geldt dit ook voor de plaats waaraan de geschiedenis die 
dezee wijn mogelijk maakt, zich verbinden wil . De overvloed van wijn die deze 
geschiedeniss met zich meebrengt, kan zo als voorsmaak gezien worden van de 
overvloedd van het beloftevolle land dat God geven zal. 
Ditt land van belofte wordt bijbels bepaald door Gods koninklijke heerschappij. 
Zijnn Koningschap maakt dit land tot hét land van belofte. Voor de mens bete-
kentt dit een leven van ongekende kwaliteit. Het proeven van de wijn door de 
ceremoniemeesterr en zijn daarop volgende woorden aangaande het bewaren 
vann de goede wijn tot nu, hebben ons gebracht bij Johannes 8 waar 'Jezus' 
woordd bewaren' en 'de dood niet proeven' parallel voorkomen (Joh 8:52). Wan-
neerr het water wijn {oinos, TIROS) wordt, wanneer het geschiedende Woord een 
mett leven in het land verbonden wijn voortbrengt, worden de door de tekst 
aangereiktee vermoedens dat in deze geschiedenis de dood niet meer zal zijn, 
versterkt.. De suggestie in oinos TIROS te lezen leidt tot een lezing waarin het 
geschiedendee Woord wijn met zich meebrengt die de voorsmaak in zich draagt 
vann het leven in het land waar God Koning zal zijn. Deze wijn, geproefd en tot 
nuu bewaard, staat garant voor hét leven. Ze maakt deel uit van een geschiedenis 
alss nooit tevoren, een geschiedenis waarin de dood niet meer zal zijn. Zo zal 

622 Dat Kana uiteindelijk de plaats blijkt te zijn waar Natanaël vandaan komt (Joh 21:2), onder-
steuntt deze interpretatie. 
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ookk het tweede teken dat Jezus doet vanuit Kana in Galilea «waar hij het water 
wijnn gemaakt had» geheel en al voorbijgaan aan de dood en gericht zijn op het 
levenn (Joh 4:43-54). 
Ookk de interpretatie van een eerder gedeelte van het verhaal kan verduidelijkt 
wordenn wanneer in oinos TIROS gelezen wordt, te weten de uitleg van de korte 
woordenwisselingg tussen Jezus en zijn moeder. Met het spreken van zijn uur 
datt nog niet gekomen is, laat de evangelist Jezus vooruitlopen op hoofdstuk 13, 
waarr Jezus weet dat zijn uur gekomen is. Daar blijkt Jezus' komend uur het uur 
tee zijn waarin hij uit deze wereld zal overgaan naar de Vader (Joh 13:1). Met 
hett werkwoord 'overgaan van ... naar ..." heeft Johannes reeds de overgang van 
dee dood naar het leven getekend (Joh 5:24).63 Wanneer deze teksten met elkaar 
vergelekenn worden, staan 'deze wereld' en 'de dood' net als 'de Vader' en 'het 
leven'' parallel ten opzichte van elkaar. Jezus' uur dat komen zal wordt zo gete-
kendd als het uur waarin hij zal overgaan vanuit deze ongeordende wereld van 
dee dood naar het leven dat de Vader garandeert. Naar aanleiding van Jezus' 
woordenn tot zijn moeder dat zijn uur nog niet gekomen is, is reeds opgemerkt 
datt Jezus' uur (waarin hij zal overgaan naar de Vader) enerzijds, en de (over-
vloedd van) wijn anderzijds met elkaar in verband staan. Ware dit niet zo, dan 
zouu Jezus zijn uur niet ter sprake hebben gebracht in antwoord op de opmer-
kingg van zijn moeder dat ze geen wijn hebben. Wanneer de door de moeder van 
Jezuss ter sprake gebrachte wijn gelezen wordt als vertaling van het Hebreeuwse 
TIROS,, is het minder verbazingwekkend dat Jezus' overgaan naar de Vader en 
dee wijn met elkaar in verband worden gebracht. Zowel bij het overgaan naar de 
Vader,, als bij de wijn die dankzij het geschiedende Woord overvloedig aanwe-
zigg is, gaat het immers om het leven, om het leven in het land waar - ex oura-
nounou - betrouwbaar leven mogelijk gemaakt wordt voor de mens. Afwezigheid 
vann TIROS, en het overgaan van de dood naar het leven, sluiten elkaar uit. Wan-
neerr Jezus' uur in Johannes 2 reeds gekomen was, had van het ontbreken van 
wijnn geen sprake kunnen zijn. Jezus' uur is op dit punt van het evangelie nog 
niett gekomen. Dit betekent echter niet dat de overvloedigheid zoals deze op ons 
toekomtt in de vertelling van Johannes 2, onvolledig zou zijn. Als teken is deze 
overvloedigheidd reeds volledig. De wijn van de bruiloft te Kana is door Johan-
ness betuigd als een volwaardige manifestatie van de ware geschiedenis die de 
levendee God in Jezus op de aarde onder de hemel werkelijk en mogelijk maakt. 

633 Waarom het overgaan naar in Johannes 13 met het voorzetsel pros en in Johannes 5 met het 
voorzetsell  eis gepaard gaat, is mij niet duidelijk. Overigens komt metabaino (overgaan) nog 
éénn keer voor in Johannes, te weten in Johannes 7:3. Dit 'overgaan' wordt echter niet verge-
zeldd door een 'van' of 'naar', op grond waarvan deze tekst hier buiten beschouwing gelaten 
wordt. . 

112 2 



§77 HET BEGIN DER TEKENEN 

Mett het aan elkaar gelijkstellen van Johannes' oinos en de oudtestamentische 
TIROSS zijn interpretaties mogelijk geworden die de bijzondere status van de 
wijnn uit Johannes ondersteunen. Van hieruit kan overgegaan worden tot het 
besprekenn van de afsluiting van het verhaal van de bruiloft te Kana: 
11.. «Dit begin der tekenen deed Jezus te Kana in Galilea 

enn openbaarde zijn heerlijkheid 
enn zijn leerlingen stelden vertrouwen in hem. 

12.. Na deze dingen daalde hij af naar Kafarnaum, 
hijj  en zijn moeder en [zijn] broeders en zijn leerlingen 
enn daar bleven zij niet vele dagen.» (Joh 2:11-12) 

Mett de woorden van de ceremoniemeester is het verhaal van de bruiloft te 
Kanaa nog niet afgelopen. De geschiedenis die zich daar manifesteert wordt 
gekenmerktt als het begin der tekenen dat Jezus doet. Zo principieel als Gods 
Woordd is {en archei en ho logos - Joh 1:1), is kennelijk ook dit teken te Kana in 
Galileaa (archen ton semeion - Joh 2:11). 
Mett opzet is ervoor gekozen het Griekse semeion niet te vertalen met 'wonder' 
maarr met 'teken'. In het Nederlands wordt een wonder namelijk als opzichzelf-
staandd beschouwd; zo definieert M.J. Koenen een wonder als een "handeling 
diee de natuurkrachten te boven gaat en dus alleen door God, met bijzondere 
hulpp van God, kan verricht worden."64 In deze definitie komt het wonder naar 
vorenn als zelfstandige zaak; het wordt in zich beschouwd. In het bijbels spraak-
gebruikk daarentegen is niet zozeer het wonder zelf van belang, als wel de God 
diee in dat wonder werkzaam is en openbaar wordt. Een bijbels wonder verwijst, 
wijstt van zichzelf af naar de God van Israël die Zichzelf in dat wonder laat 
kennen.. Zo geldt dat ook voor de daden van Jezus. Ook zijn wonderbaarlijke 
dadenn wijzen van zichzelf af, en wijzen naar de Naam die Zich hier manifes-
teert. . 
Mett het wonderbaarlijke teken van een overvloed van wijn openbaart Jezus zijn 
heerlijkheid;; en zijn leerlingen stellen vertrouwen in hem. En dit wonderbaar-
lijk ee teken staat aan de basis van de andere wonderen die Jezus doen zal in het 
evangelie:: op de eerste plaats het teken waarbij de zoon van een koninklijke 
menss niet dood is maar leeft (Joh 4:54); tekenen aan de zieken (Joh 6:2); het 
tekenn van de wonderbare spijziging (Joh 6:14); tekenen als de genezing van de 
blindgeborenee (Joh 9:16); het teken waarbij hij Lazarus uit zijn graf roept (Joh 

644 M.J. Koenen en J. Endepols, Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal, Groningen 
1977.. Vgl de derde betekenis die Van Dale toekent aan het woord 'wonder': "mirakel, ge-
beurtenis,, tegen de natuur der dingen, die aan de directe tussenkomst van God of aan godde-
lijk ee machten wordt toegeschreven." (Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 
Utrecht/Antwerpenn 1984) 
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12:17-18);; al de tekenen die niet gespecificeerd zijn (Joh 2:23; 3:2; 7:31; 10:41; 
12:37);; alsmede de tekenen die niet geschreven staan in dit boek (Joh 20:30). 
Naa deze dingen maakt Jezus uiteindelijk de beweging die de Geest gemaakt 
heeftt (Joh 1:32.33) en die de engelen Gods gemaakt hebben (Joh 1:51): hij 
daaltt af, en wel naar Kafarnaum, om na niet vele dagen bij gelegenheid van de 
nabijheidd van het Pasen der joden op te trekken naar Jeruzalem. Niet alleen hij, 
maarr ook zijn moeder, broeders en leerlingen dalen in zijn gevolg af.65 Wan-
neerr Jezus opnieuw in Kafarnaum komen zal, zal Kafarnaum de synagoge blij -
kenn te zijn die gevuld is met het onderricht aangaande het betrouwbaar afda-
lendee brood (Joh 6:59). 

655 Let wel: in Johannes 2:13 zal Jezus echter de enige zijn die opgaat naar Jeruzalem! 
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