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Bijlagee 5 

Maria,, of: de moeder van Jezus op de bruiloft te Kana 

Eenn opmerkelijk groot deel van de secundaire literatuur aangaande de bruiloft 
tee Kana in Galilea is gewijd aan de rol van de moeder van Jezus binnen dit ver-
haal.. Met name Johannes 2:4 heeft bij menig exegeet grote vragen opgeroepen: 
vanwaarr deze barse woorden van Jezus tot zijn moeder, en hoe zijn deze woor-
denn te rijmen met zijn daadwerkelijke handelen? 
Ondankss de vele onderlinge verschillen zou binnen de artikelen aangaande deze 
kwestiee een grove tweedeling gemaakt kunnen worden: 

1.. auteurs die binnen de verhouding van Jezus tot de Vader een belang-
rijkee rol zien weggelegd voor de moeder van Jezus; 

2.. auteurs die benadrukken dat de verhouding van Jezus en de Vader van 
fundamenteell  andere orde is dan de verhouding van Jezus en zijn 
moeder. . 

Beidee standpunten zullen in deze bijlage geschetst worden aan de hand van 
enigee artikelen betreffend Maria, of de rol van de moeder van Jezus op de 
bruiloftt te Kana. Dat vele auteurs niet - met Johannes - spreken van 'de moeder 
vann Jezus', maar van 'Maria', is overigens opmerkelijk. Bekker heeft terecht 
gewezenn op de functie van de anonimiteit van de moeder van Jezus: 

"Dee anonieme aanduiding 'moeder van Jezus' houdt (...) een dubbele 
aanwijzingg in: zij wijst enerzijds van zichzelf af en verwijst naar de 
naamm 'Jezus' en naar 'de Naam' (God de Vader), anderzijds wijst zij 
ookk overduidelijk op het moederschap en laat daarmee tegelijk de 
menselijkheidd van Jezus goed uitkomen."1 

Omm met de eerste groep te beginnen. P. Schoonenberg wil het door diverse 
commentatorenn geformuleerde fundamentele verschil tussen de verhouding van 
Jezuss en zijn moeder enerzijds, en de verhouding van Jezus en de Vader ander-
zijds,, niet waar hebben. Hij poogt beide verhoudingen te verenigen: "Hij [nl 
Jezuss - ML] geeft niet meer de hulp die van Hem als familielid verwacht wordt, 
tenzijj  tegelijk als teken van zijn zending."2 C.P. Ceroke weigert te accepteren 
datt Maria niet tussen beide zou (kunnen) komen in goddelijke zaken. "That 
Christt was dependent solely upon the wil l of His Father throughout the public 

11 Bekker, Zoon van God, Messias, Mensenzoon, p. 126. 

22 P. Schoonenberg, 'De Epiphanie van Kana', in: Nederlandse Katholieke Stemmen 52 (1956). 
p.. 361. 
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lif ee is a fact that cannot be contested. But that Christ applied this law of depen-
dencyy upon the Father to Mary at Cana so as to rule her out of the public life as 
aa matter of principle, does not accord with Mary's participation in the miracle 
itselff  or with her dependence on divine guidance elsewhere in the Gospels."3 

'Thee performance of the miracle by Jesus confirmed Mary's advice. She was 
correctt in every detail."4 Hoewel het Ceroke duidelijk is dat de rol van Maria 
ondergeschiktt is aan de rol van Jezus, noemt hij de rol van Maria "essential to 
thee miracle".5 Dit standpunt werkt hij elders als volgt uit: "The Israel of the OT 
gavee the Messias and the benefits of the messianic era to the world, but was 
ablee to do so only because of Mary, the mother of Jesus. The new Israel of the 
NTT likewise presents the Messias and the spiritual benefits of the Last Days to 
thee world. She too does so only in function of the role of Mary, the mother of 
Jesus."6 6 

Bernardd is uitermate positief over de rol van Maria in het verhaal: "Jesus had 
noww for the first time gathered disciples round Him, and Mary may well have 
thoughtt that the time had come for Him to show Himself for what she knew 
Himm to be."7 Jezus' woorden tot zijn moeder noemt hij "a gentle suggestion of 
misunderstanding";88 Maria wordt vriendelijk gevraagd het aan Jezus over te 
laten.. Ook het 'vrouw* waar Jezus zijn moeder mee aanspreekt, heeft niets te 
makenn met enige verwerping of berisping te maken, gezien het tedere «Vrouw, 
ziee je zoon» in Johannes 19:26. Al met al komt Maria in het verhaal naar voren 
alss "expectant of some 'sign' that wil l show Jesus for what He is".9 

Wordtt het //' emoi kai soi, gunai door H. Grimme verstaan als "Was haben ich 
undd du, o Weib, (mit dem Fehlen des Weines) zu tun?",10 Derrett ziet deze 
woordenn als "protestation that there is not, or should not be, a difference of 
viewpoint,, still less a dispute, between the two personalities. 'Between us," the 
speakerr insists, 'there can be no quarrel; and if you have supposed a basis for 
onee existed, you are wrong.'"1! 

33 C.P. Ceroke, 'Jesus and Mary at Cana: Seperation or Association?', in: Theological Studies 17 
(1956),, p. 16. 

44 A.w. p. 25. 

55 A.w. p. 37. 

66 Ceroke, 'The Problem of Ambiguity in John 2,4', in: Catholic Biblical Quarterly 21 (1959), 
p.. 340. 

77 Bernard, A critical and exegetical commentary on the Gospel to St. John, p. 75. 

88 Idem. 

99 A.w. p. 76. 

100 H. Grimme, 'Drei Evangelienberichte in neuer Auffassung', in: Theologie und Glaube 34 
(1942),, S. 86. 

111 Derrett, 'Water into Wine', p. 92. 
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Mett het 'vrouw' waarmee de moeder van Jezus aangesproken wordt, wordt vol-
genss I. De la Potterie Maria gesymboliseerd als 'moeder Sion', als het nieuwe 
Sion,, als het messiaanse Jeruzalem. Deze symboliek van Maria als nieuw Sion 
kann zijns inziens als volgt worden verfijnd: [a] Maria's rol als moeder - Maria 
iss moeder van de kerk; [b] Maria's rol als bruid - Maria is de bruid. Gelijk Jezus 
inn Johannes' symboliek bruidegom is, zo is Maria de bruid. De moeder van 
Jezuss is Sponsa Christi en Mater Ecclesiae.\1 
J.B.. Cortes Quirant concentreert zich op de psychologie van Maria, en formu-
leertt het volgende uitgangspunt om de houding van Maria gedurende de brui-
loftt te Kana te typeren: "Some of the most outstanding traits of Mary's psy-
chology,, as found in the Gospels, are humility and self-effacement".13 In Kana 
-- tijdens het eerste openbaar optreden van Jezus - durfde Maria derhalve niet 
tussenbeidee te komen; ze wachtte zo lang als ze kon (misschien zelfs wel te 
lang;; sommige gasten hadden waarschijnlijk al enige tijd geen wijn), en uitein-
delijkk stelt ze haar zoon bedeesd en beschroomd op de hoogte van de moeilijk-
heidd waar het bruidspaar mee kampt, alsof ze bang was om een wonder te vra-
gen.. Jezus bemerkt deze aarzeling als moeder op te treden nu ze Jezus (voor het 
eerst)) omgegeven ziet door leerlingen op een openbaar feest. In zijn antwoord -
watt is er tussen jou en mij - vraagt Jezus naar de reden van deze aarzeling: 
Waaromm aarzel je? Mijn uur, het uur van mijn lijden en dood, het uur waarin 
hett jou niet meer mogelijk zal zijn mij te vragen en mij niet meer mogelijk zal 
zijnn jouw verzoeken in te willigen, is nog niet gekomen. Overigens geeft Cortes 
Quirantt twee varianten voor deze parafrase: Wat is er aan de hand? Wat is er 
tussentussen ons gebeurd? Waarom aarzel je me dingen te vragen zoals je vroeger 
deed?? Het uur van mijn lijden, waarin dit niet langer mogelijk zal zijn, is nog 
nietniet gekomen; of: Wat is er tussen ons? Ben ik niet nog steeds je zoon? Het uur 
vann mijn lijden waarin je afstand zal doen van je moederlijke rechten en je 
zoonn zal verliezen is nog niet gekomen. Cortes Quirant geeft de voorkeur aan 
laatstgenoemdee parafrase. 

"Finally,, it seems obvious that the authors who emphasize Jesus' 
completee independence from his mother during the public life or who 
interprett the phrase as an invitation to Mary for self-effacement, do 
nott take into account the psychology of both Jesus and Mary as stated 
inn the Gospels".14 

122 I. De la Potterie. 'Mary and the mystery of Cana', in: Theology Digest 29 (1981), p. 40-42; 
eenn engelstalig resumé van zijn artikel 'La madre di Gesti e il mistero di Cana', in: Civilta 
CattolicaCattolica 130:3107 (Dec. 1, 1979), p. 425-440. 

133 J.B. Cortes Quirant, 'The wedding feast at Cana'. in: Theology Digest 14 (1966), p. 16; een 
engelstaligg resumé van zijn artikel 'Las Bodasde Cana', in: Marianum 20 (1958). p. 155-189. 

144 A.w. p. 17. 
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P.. Gachter leeft zich met behulp van de synoptische evangeliën in Maria's situ-
atiee in. Maria ziet de verlegenheid waarin het bruidspaar zich bevindt, en wendt 
zichh moederlijk tot haar zoon, van wie ze hulp verwacht; aan een wonder denkt 
zee daarbij niet (gezien haar reacties op Jezus in de kindheidsverhalen van Mat-
teüss en Lucas). Ze krijgt een hard antwoord: 'Wat heb ik met jou te maken, 
vrouw?'' - voor Jezus is alles wat natuurlijk is voor zijn huidige daden zonder 
belang.. Maar daarop volgt: 'Nog niet is mijn uur gekomen', waarmee hij duidt 
opp zijn opgang naar de Vader door dood en opstanding. Dan zal Jezus zijn 
moederr geen verzoek meer afslaan. Deze verzoeken zullen dan echter niet iets 
aards,, natuurlijks betreffen, maar Maria zal dan als de in Genesis 3:15 aange-
kondigdee 'vrouw' ("Weib") tot deelname aan messiaanse werken verhoogd zijn. 
Mariaa begrijpt voor het moment de volle betekenis van dit antwoord niet. In 
haarr blijf t de hoop dat Jezus hulp zal bieden. Voorzichtig bereidt ze de dienaren 
opp een eventuele wens van Jezus voor: 'Wat hij julli e vraagt, doe dat!' Jezus 
gaatt op dit woord van zijn moeder in en biedt hulp, zij het op een heel andere 
wijzee dan Maria verwacht had. Hij doet zijn eerste wonder; voor de leerlingen 
dee eerste grote openbaring van zijn heerlijkheid; voor Maria tegelijkertijd een 
wenkk en een symbool voor haar toekomstige positie in zijn messiaanse werken. 
"Wass Kana verheiBt, zeigt die Szene am Kreuz erfiillt". 15 

R.V.. Williams richt zich op de moeder van Jezus vanuit een "culturally con-
textuall  interpreted on" van de tekst: "John 2:1-12 read in context is a story 
aboutt a widowed mother at a wedding who brokers from her son a favor that 
preservess the honor of the groom's family and enhances her son's honor in an 
unexpectedd way."16 Hoewel de woorden van Jezus tot zijn moeder verraden dat 
err een spanning bestaat tussen beiden, bevatten ze geen weigering. "In Mary's 
earss they are no more than a complaint, a grumbling objection that is not even 
worthh a comeback."17 Maria is de weduwe die haar zoon vraagt de status en 
prestigee van de familie te bewaren. Hoewel Jezus bezwaar maakt tegen de tus-
senkomstt van zijn moeder, wordt hij afgeschilderd als een gehoorzame zoon. 
Brownn tenslotte wekt in eerste instantie de indruk bij de tweede groep auteurs 
ingedeeldd te willen worden, maar blijkt toch overtuigd te zijn van de bijzondere 
roll  van Maria. Uit Johannes 2 blijkt zijn inziens dat Maria geduld moet hebben: 
zijj  zal haar rol spelen na het uur van zijn dood en opstanding: "Before he does 
performm this sign, Jesus must make clear his refusal of Mary's intervention; she 
cannott have any role in his ministry; his signs must reflect his Father's 

155 P. Gachter, 'Maria in Kana (Jo 2,1-11)', in: Zeitschhft für katholische Theologie 55 (1931), S. 
401. . 

166 R.H. Williams, 'The mother of Jesus at Cana: a social-science interpretation of John 2:1-12, 
in:: Catholic Biblical Quarterly 59 (1997), p. 680. 

177 A.w.p. 692. 
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sovereignty,, and not any human, or family agency. But if Mary is to have no 
rolee during the ministry, she is to receive a role when the hour of his glorifica-
tionn comes, the hour of passion, death, resurrection, and ascension. John thinks 
off  Mary against the background of Gen iii : she is the mother of the Messiah; 
herr role is to struggle against the satanic serpent, and that struggle comes to its 
climaxx in Jesus' hour. Then she wil l appear at the foot of the cross to be en-
trustedd with offspring whom she must protect in the continuing struggle be-
tweenn Satan and the followers of the Messiah. Mary is the New Eve, the sym-
boll  of the Church; the Church has no role during the ministry of Jesus but only 
afterr the hour of his resurrection and ascension."18 

Dee tweede groep auteurs - de groep die gevormd wordt door auteurs die er van 
overtuigdd zijn dat de verhouding van Jezus tot de Vader van een fundamenteel 
anderee orde is dan de verhouding van Jezus tot zijn moeder - levert een minder 
veelkleurigg beeld op dan de bovengeschetste groep. A. Schlatter merkt op: 
"Durchh die Abweisung der Mutter hat es Jesus mit gröBter Kraft als Überhe-
bungg verworfen, wenn sich der Mensch anmaBt, Gottes Werk und Wunder nach 
seinemm eigenen Wunsch zu fordern";19 B.F. Westcott zegt van het // emoi kai 
soisoi gunai: "In this passage it serves to show that the actions of the Son of God, 
noww that He has entered on His divine work, are no longer dependent in any 
wayy on the suggestion of a woman, even though that woman be His Mother";20 
enn Barrett merkt aangaande Jezus' antwoord tot zijn moeder op: "... the reply of 
Jesuss seems to mean: You have no claims upon me - yet. In the same way Jesus 
refusedd to act upon the instructions of his brothers (7.6); his decisions are his 
own,, and depend only on the Father's will."21 
J.. Gnilka baseert zijn interpretatie op het 'vrouw' waarmee Jezus zijn moeder 
aanspreekt:: "Mi t der ungewöhnlichen Anrede »Frau« und seiner Gegenfrage 
distanziertt sich der Sohn von der Mutter in dem Sinn, daB er sich einer anderen 
GesetzmaBigkeitt understellt sieht, die durch das Wort von der Stunde ange-
deutett ist. Nicht setzt er selbst diese fest, vielmehr kommt sie über ihn. Sie ist 
Ausdruckk des Willens des Vaters (17 )̂ und auf die Offenbarung bezogen, in 
derr sich die góttliche Herrlichkeit offenbart. Diese Offenbarung wird mit dem 
Kana-Wunderr eröffnet, erlangt aber erst in der Erhöhung des Sohnes am Kreuz 
ihrenn Hohepunkt."22 

188 Brown, The Gospel according to John Volume 1, p. 109. 

199 A. Schlatter, Der Evangelist Johannes. Ein Kommentar zum vierten Evangelium. Stuttgart 
1948,, S. 67. 

200 B.F. Westcott, The Gospel according to St. John Volume 1, Grand Rapids 1954, p. 82. 

211 Barrett, The Gospel according to St. John, p. 191. 

222 J. Gnilka, Johannesevangel'turn, Wiirzburg 1983, S. 23. 
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Anderee auteurs zien het door Jezus ter sprake gebrachte uur als sleutel tot hun 
interpretatie.. Zo schrijft S. Schulz: "Der Gottmensch wird in seinem Handeln 
nichtt durch verwantschaftliche Bande bestimmt. Hinzu kommt die theologische 
Begründungg der Ablehnung Jesu: meine Stunde ist noch nicht gekommen. Je-
suss ist in keiner Weise von menschlichen Motiven abhangig, sondern nur von 
denn Weisungen des Vaters";23 en meent O. Bachli: "Die Mitteillung der Maria, 
diee die Bitte «Schaffe Wein herbei!» involviert, kommt aus einem Bereich, aus 
demm sich Jesus keine Forderung stellen lasst; er hat auch von seiner Mutter 
keinenn Befehl entgegenzunehmen. Maria reprasentiert einen Bereich, der von 
Jesuu verschieden ist. Sie entscheidet nicht über seine Stunde (hora V.4)."24 

Mett behulp van Lucas 21 benadrukt G. Schiwy de wil van de Vader: "Allei n 
diee Tatsache, dafi hier Wein fehlt, und die Bitte seiner Mutter sind fur Jesus 
keinee hinreichenden Gründe, seine Macht zu offenbaren. Ausschlaggebend ist 
vielmehrr der Will e des Vaters, der allein den geeigneten Augenblick bestimmt 
(s.. zu Lk 21,8), die göttliche Herrlichkeit durch ein Wunder aufscheinen zu 
lassen."25 5 

H.. Preisker trekt in zijn commentaar consequenties voor de status van de Ma-
riacultus.. Jezus wacht niet op een wenk van zijn moeder, maar gehoorzaamt de 
opdrachtt van zijn Vader in de hemel om zijn heerlijkheid door een wonder te 
openbaren;; dan pas is zijn uur daar. Daarmee is alle Mariacultus afgeleid, en zo 
iss eveneens voor haar een dominerende of gelijke plaats naast hem, uitgesloten. 
Aann het einde van het evangelie, in Johannes 19:26, valt Maria de haar toeko-
mendee eindorde {Endordnung) ten deel. In de gemeente heeft Maria haar op-
gavee te vervullen. In de huisgemeente van Johannes (ta idia) wordt ze opgeno-
men,, hier hoort ze, niet in enig machtsgebied dat door het bij-elkaar {das Zu-
einander)einander) van Vader en zoon alleen beheerst wordt.2^ 

233 S. Schulz, Das Evangelium nach Johannes, Göttingen 1972, S. 46. 

244 O. Bachli, '«Was habe ich mit Dir zu schaffen?» Eine formelhafte Frage im A.T. und N.T.', 
in:: Theologische Zeitschrifi II (1977), S. 79. 

255 G. Schiwy, Weg ins Neue Testament 2. Das Evangelium nach Johannes - Die Apostel-
geschichte,, Würzburg 1966, S. 36. 

266 Zie H. Preisker, 'Joh 2,4 und 19,26,' in: Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 42 
(1949),, S. 209-214. 
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