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1. 
En op de derde dag was er een bruiloft 
te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar 
2 
En ook Jezusen zijn leerlingen 
waren uitgenodigd ter bruiloft 
3. 
Toen er gebrek aan wijn kwam 
zei de moeder van Jezus tot Hem: 
zij hebben geen wijn 
4. 
En Jezus zei tot haar: 
Vrouw,wat heb ik met u [van node]? 
mijn uur is nog niet gekomen 
5.  
Zijn moeder zei tot hen die bedienden: 
wat Hij u zegt: doe dat! 
6.  
Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet 
volgens het reinigingsgebruik van de Joden, 
elk met een inhoud van 2 of 3 metreten 
7  
Jezus zei tot hen: 
vult de vaten met water. 
en zij vullen ze tot boven [aan toe] 
8. 
Hij zei tot hen: 
schept nu, en breng het aan de leider van het feest. 
en zij brachten het. 
9. 
Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was 
(hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het), 
riep de leider van het feest de bruidegom, 
10. 
En zei tot hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op 
en als er goed gedronken is, de mindere; 
Gij echter hebt de goede wijn bewaard tot nu. 
11 
Dit heeft Jezus gedaan 
als begin van Zijn tekenen te Kana in Galilea 
en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard. 
 
En Zijn leerlingen geloofden in Hem 



Meditatie  
(Meer technische overwegingen die bedoeld zijn ter verduidelijking, zijn in voetnoeten per vers opgenomen. Dit 
ter wille van de leesbaarheid van de hoofdtekst) 
 

1. 
En op de derde dag 
was er een bruiloft 
te Kana in Galilea 

en de moeder van Jezus was daar 
 
Alle woorden  van de Bijbel, en dus ook uit deze tekst bevatten vele betekenislagen. Deze 
betekenissen onthullen zich in de ontmoeting met de tekst, in het gesprek met en over de 
tekst. En het hangt van mijn geestelijke staat af welke betekenissen dan oplichten. Alles wat 
vervolgens op papier gesteld wordt is dus in letterlijke zin relatief, gebonden aan mijn 
tijdsgebonden verhouding met die tekst. Het is niet het laatste woord, verre van dat. Misschien 
slechts een begin van onthulling en verwoording. En natuurlijk, in de meditatie over de 
afzonderlijke verzen speelt de ‘kennis’ van de gehele tekst al een globaal sturende rol. Er zijn 
al verbanden en structuren die ‘deelinterpretatie’ mede bepalen. 
In dit eerste vers staan al zoveel sleutelwoorden die ‘verderop’ uitgeplooid’worden. 
Op de ‘derde dag’ was er een ‘bruiloft’.  
De neiging ontstaat, en dat gebeurt ook dikwijls, om te gaan tellen en hier vanaf de doop in de 
Jordaan. Zoals bekend gaat die pericoop hieraan vooraf. Je komt er dan niet uit of wel. Maar 
ik geloof dat we in plaats van kwantitatief te tellen, meer naar ‘symbolische’ correspondenties 
moeten zoeken. Dus de vraag laten beantwoorden van: waar is deze bruiloft misschien een 
uitdrukking van? En dan dan dringt zich bij mij de derde scheppingsdag naar voren. De dag 
die ‘dubbel’ is.  Op de derde dag van de schepping zijn er in tegenstelling tot de beide 
voorafgaande dagen twee afzonderlijk genoemde scheppingen.(1) Dat zijn op de derde dag 
eerst de voorwaarden, de potentie voor het leven in het algemeen op aarde (water en land) en 
daarna de eerste vormverschijnselen van dat leven (zaadgevend en vruchtgevend gewas). Dat 
dubbel karakter herhaalt zich op de zesde dag (vee en wilde dieren, man-vrouw). De wijn als 
vrucht hangt in de bijbelse sytematiek van de vruchten samen met de derde dag.  
te Kana in Galilea. 
Dit lijkt erop te wijzen dat door de bruiloft dualiteit, tegenstellingen kunnen worden verenigd, 
tot harmonie komen. En ons leven hier houdt als het ware de belofte, het geloof en de hoop in 
dat die eenheid tot stand kan komen. Dat geeft aan het leven zin en richting. In de joods-
christelijke kabbalah wordt het leven in deze wereld (Olam Assiah) gezien als de weg die leidt 
uit de verbanning in Egypte (Mitsraïm, Mem-Tsadde-Resj-Mem, getalswaarde 380) 
gedurende 40 jaar door de woestijn naar het Beloofde Land, tot aan de grens van dat beloofde 
land: Kanaän (Kaf-Nun-Ajin-Nun, getalswaarde 190) . De ‘beweging’van 380 naar 190 of 
van 2 (veelheid) naar 1 (eenheid). Dàn en dáár kan de bruiloft plaats hebben. Daarom is het 
ook niet toevalling dat de bruiloft plaatsheeft te Kana (2) in Galilea (3). Kana verwijst naar 
Kanaän, naar het Beloofde Land. 
Maar wie zijn bruidegom en bruid, wie huwen’, dat wil zeggen wie komen tot verbinding met 
elkaar. Als we in Bijbelse termen spreken over bruiloft dat denken we meteen aan het 
Hooglied, het Lied der Liederen, waarin ook bruid en bruidegom naar vereniging verlangen, 
elkaar benaderen en weer van elkaar wegdrijven, met pijn, zuivering en vreugde. Ook daar 
wordt niet heel duidelijk wie de bruidegom en de bruid zijn. Vereniging, de transformatie van 
tegendelen in harmonie, kan op veel niveaus plaatshebben en die hebben allemaal onderlinge 
samenhangen. Daarom mag ik dit bijbelverhaal uit het nieuwe testament betrekken op mezelf, 
op de mens, op het éénworden als mens, de verbinding tussen persoonlijkheid en ziel. In 
andere termen als de verenigende bruiloft van uiterlijke en innerlijke mens. Dat probeer ik 



nog wat uit te diepen om het helderder te krijgen, als me dat tenminste lukt. Het is meer 
aanvoelen waar het om gaat, meer dan dat ik het in ‘begrippen’ (die zo gauw star worden) kan 
verwoorden.   
En dan die voor mij zo geruststellende en bemoedigende zin: 
en de moeder van Jezus was daar. 
Nooit hangt deze beloftevolle bruiloft, dus om als mens tot harmonie en dus de bestemming 
nabij te komen, alleen van hem af. Als dat het geval zou zijn, zou me dat uiterst somber en 
ook wanhopig maken. Vanuit onszelf zijn we tot zo weinig in staat, het moet van ‘boven’ 
komen. Het bruiloft komt niet vanzelf, van nature tot stand, maar eerst en vooral door genade. 
En dat blijkt ook in dit bijbelverhaal. 
En genade in algemen zin is er altijd, voor iedereen en alles door de aanwezigheid van de 
moeder van Jezus, door de immanente aanwezigheid van God. Zo ervaar ik de moeder van 
Jezus hier. Zij is waarlijk bemiddelares. In de Kabbalah is dit de goddelijke Shekinah die met 
de schepping meegaat. Ze spiegelt het verborgen verlangen in ons naar eenwording en 
belevendigt dit verlangen. Ze spiegelt alles wat nodig is op de weg van Egypte naar Kanaän in 
het ‘Goddelijke Bewustzijn’. Ze bidt voor ons! Ze spiegelt de voorwaarden voor de bruiloft, 
dat wat we ontberen en nodig hebben. Ze is bemiddelares, verbindingskanaal tussen mens en 
God, tussen de schepping en God. Vandaar dat ik spreek van algemene genade. Het 
goddelijke gaat met ons mee, draagt met ons leed en vreugde, spreekt voor ons met de Zoon. 
Altijd, hoe ver we ook in Egypte of in de woestijn, en zelfs of juist in Kanaän zijn verdwaald. 
De moeder, die ook mijn moeder is, is niet special voor de bruiloft uitgenodigd. Nee, de 
moeder is aanwezig en was er al altijd (bij ons). Ze is er ‘gewoon’. 
   

 
 

(1) De derde dag geldt als een ideale trouwdag en nog tot op vandaag trouwen joodse stelletjes graag op 
dinsdag, de derde dag van de week. Waarom? Omdat alleen deze derde scheppingsdag, de dag waarop 
de aarde geschapen werd met al haar groen en bomen en vruchten, de eer krijgt dat tweemaal van hem 
gezegd werd: “En God zei dat het goed was!” Leest maar even mee: “En God zeide: Dat de wateren 
onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. En God 
noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed 
was! En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar 
hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong 
groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke 
zaad bevatten. En God zag, dat het goed was! Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: 
de derde dag.” (Genesis 1:9-13.) Dus op deze derde scheppingsdag staan de woorden ”het droge’,  “zaad” 
en “vruchten” centraal. Het gaat hier dus om de vruchtbaarheid, en omdat de God twee keer zei dat het 
goed was, zegt men in de Joodse traditie: God gaf twee keer Zijn zegen op deze dag: één keer voor de 
bruid en één keer voor de bruidegom!  



(2) Hoewel Kana in werkelijkheid op een kleine heuvel is gelegen, moeten we bij het verhaal van Johannes 
denken aan een berg. Want de berg is in de Bijbel een symbolische aanduiding van visioenen, van 
ontmoetingen tussen God en mens, daar is het spreken van de Heilige in woorden die richting geven aan 
ons leven. Op de top van de berg raken hemel en aarde elkaar, als bondgenoten, als bruid en bruidegom. 
Kana is in ons de verhoogde ‘plaats’, het vruchtbare droge dat oprijst uit de wateren, waar onze bruiloft 
plaatsheeft.  

(3) Galilea, Galil in het Hebreeuws, heeft als stam GaL (Gimmel-Lamed, 3-30). GaL betekent vorm en ook 
golf. Het is dus de wereld waar sprake is van de veranderende vorm, alles wat verschijnt, verdwijnt ook 
weer en gaat op in een andere vorm. Dat kenmerkt onze wereld. De getalswaarde van 33 doet meteen 
denken aan de levensduur van Jezus: 33 jaar. Als in deze wereld de eenheid (Aleph,1) instroomt, en dat 
gebeurt op de ‘berg’ Kana, dan krijgen we het woord Goelal (Gimmel-Aleph-Lamed, 3-1-30) en dat 
betekent verlossing. Dus in het land Galiea te Kana gescheidt de verlossing als Jezus, zoon van de 
Vader, zich openbaart. Jezus is de Verlosser, de Messias. Galilea wordt duidelijk bepaald door het getal 
3. Misschien dat ook daarom gezegd wordt dat de bruiloft op de derde dag plaats heeft? 

2 
En ook Jezus 

en zijn leerlingen 
waren uitgenodigd 

ter bruiloft 
 

In tegenstelling tot de Moeder van Jezus is Jezus wel uitgenodigd. Hij is persoonlijk genood. 
Nu moet je daarbij niet denken aan een uitnodigingsbrief of iets dergelijks. Het gaat niet om 
een uiterlijk gebeuren, hoewel dit gebeuren, dat eeuwig is of eeuwig kan zijn, zich wel eens in 
onze wereld concreet heeft plaatsgevonden. Bij uitnodigen denk ik dan vooral aan gebed om 
hulp, gebed om héél te mogen worden, om genade daartoe en daarbij. En het is de moeder die 
ons tot bidden brengt, ’echt’ bidden. Deze hulp, genade (Chesed),  heeft een ander karakter, 
als ik het zo mag aangeven, dan de algemene genade van de immanente aanwezigheid van de 
moeder Gods. Deze genade is persoonlijk, dus specifiek. Je kunt zeggen ‘genade op maat’, 
afgestemd op heiliging van mij, ‘ik’ unieke mens. We moeten bidden, in overgave en geloof 
en dan kan deze genade naar ons gaan stromen als Hij het wil.  En hier bij de bruiloft van 
Kana is deze genade aanwezig in de persoonlijke aanwezigheid van Jezus. 
Dus aan de bruiloft is een periode van meditatie, van oefeningen vooraf gegaan en veel vallen 
en opstaan, van verzet en ongeloof. Totdat het inzicht doorbrak dat we, op ons zelf 
aangewezen, niet tot bruiloft in staat zijn, dat het van Hem moet komen. Het is – als het goed 
is- een nederig gebed om Zijn hulp. 
Maar laten we niet te snel gaan. Eerst meer zicht trachten te krijgen over deze bruiloft, over 
dat huwelijk van uiterlijke en innerlijke mens. De bruiloft van Kana vertelt mij over de 
verbinding tussen ik als uiterlijke mens (Nefesh) en ‘mijn’ verborgen ziel, de innerlijke mens 
(Ruach). (2) We zijn geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis, potentieel. De bruiloft te 
Kana is het proces van de unieke beeldvorming van en in de ziel. Welke zich dan in de 
persoonlijkheid ook uitdrukt. De bruid is de persoonlijkheid, uiterlijke mens, de Nefesh. De 
Bruidegom, de innerlijke mens, is de ziel, de Ruach. 
  
(2) Ik sluit daartoe aan bij de kabballistische opvatting over ‘ziel’. Het is niet alleen zomaar een opvatting, maar 
een oeroude verwoording van wat in diepe meditatie in de diepte van het (mystieke) hart beleefd kan worden. 
Een ademende beroering die uit diepe lagen komt tot in ons fysiek lichaam en vandaar weer weer terugademt de 
verre diepte in. Deze ‘beweging’ is de verborgen kern (of beter kernen) van ons levend bestaan, en wordt hier 
ziel genoemd. Deze beweging komt ‘van verre’, vanuit een onbereikbare stilte en wordt dan en daar Neshamah 
genoemd. En we noemen deze ziel Nefesh indien het in ons lichaam tot rust komt, ons lichaam belevendigt, 
eigenlijk  zou je kunnen zeggen, bijna samenvalt met dat wat we hier als ‘ons leven’ ervaren. De beweging van 
de adem die beide ‘uitersten’ verbindt wordt dan Ruach genoemd. De Ruach-ziel verbindt in de adem de 
‘hoogste’ ziel, de Neshamah  die tot de wereld van Briah behoort, welke raakt aan de wereld van Atsiluth, de 
wereld van de Goddelijke Namen met de Nefesh, de ‘laagste’ziel  die verweven is met de wereld van Assiah, 



onze wereld van tijd en ruimte waarin we verschijnen als bezielde levende persoonlijkheden. Van deze 
verborgenheid in ons en die we hier ziel noemen, zijn we ons dikwijls nauwelijks bewust.  
De bruiloft te Kana vertelt mij over de verbinding tussen ik-uiterlijke mens en ‘mijn’ verborgen ziel. Nu kun je 
opmerken dat die verbinding er eigenlijk altijd is, de zielebeweging is als een adembeweging en je kunt daar 
geen fasen uit weglaten, het is toch eenheid? Dat klopt zeker, maar naar mijn gevoelen en ik spreek hier ook 
oude inzichten na, gaat het erom dat deze beweging in elk menselijk leven een unieke kleur, geur, structuur 
krijgt. Waardoor een persoonlijke, dus unieke relatie ontstaat met het goddelijke. Juist het geschenk van de adem 
die aan alles leven geeft, geeft tevens de mogelijkheid tot die relatie.  Moeilijk om goede woorden te vinden. We 
zijn geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis, potentieel. De bruiloft te Kana is, zoals ikhet nu beleef,  het 
process van deze unieke beeldvorming van en in de ziel en van unieke gelijkvormig worden van de ziel. De 
Neshamah en de Nefesh zijn twee kanten van een unieke eenheid. Daarom is elk mens zo belangrijk. Daarom 
zou elk mens zichzelf moeten hoogachten en niet onbelangrijk vinden ongeacht zijn maatschappelijke ‘status’. 
Hij is immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis! Dat is de kern, voor mij, dat mensen gelijkwaardig zijn. 
Gelijkwaardig en onvervangbaar in Gods bedoelingen, en helaas zo dikwijls niet in onze menselijke ogen en 
opvattingen. De bruiloft is tweevoudig. De bruiloft kan gaan over de verbinding van de Nefesh (persoonlijkheid) 
en de Ruach, maar ook over de Ruach en de Neshamah. De eerste bruiloft betreft Gods beeld worden, de tweede 
Gods gelijkenis worden. In woorden te scheiden, maar eigenlijk is het één groot bruiloft gebeuren. Dat is onze 
weg. In deze tekst van het Evangelie van Johannes zie ik het accent liggen op de ´eerste´bruiloft, de vereniging 
van de Nefesh en de Ruah.  
Daarvan kunnen al mediterend aspecten van oplichten. De ‘tweede’ bruiloft, die van Ruach en Neshamah, is nog 
‘ver weg’ ( ik spreek voor mezelf!). Laat ik daar over zwijgen en verwijzen naar de mystieke geschriften die 
hierover gaan.  
De Nefesh is zoals gezegd nauw verweven met ons lichamelijk/psychologisch bestaan (scheiden is eigenlijk niet 
mogelijk) en dat noem ik samen de uiterlijke mens, de mens zoals hij in de leven verschijnt in woorden, denken, 
voelen, gedachten, wensen, handelen enz. Dus de uiterlijke mens heeft een ´buiten´ (datgene wat zintuiglijk 
waarneembaar is, de publieke dimensie) en een ´binnen´ (prive dimensie, niet waarneembaar voor anderen), 
maar samen vormen ze de uiterlijke mens. En de Nefesh draagt de uiterlijke mens als een levend geheel. De 
Nefeshziel is de directe grond van de uiterlijke mens, is eigenlijk het hoofddeel ervan. Hoofd dan opgevat als 
oorsprong.  De innerlijke mens verwijst naar de Ruach. Daar huist verlangen, heimwee (niet romantisch 
bedoeld), berouw, hoop, geloof, liefde, zachtmoedigheid, heilige onrust, vrede, verzoeningsgezindheid enz. 
Allemaal grondsferen die niets te maken met mijn ‘ik’als persoonlijkheid, maar die wel de uitingen van de 
persoonlijkheid, dus de uiterlijke mens, mede kunnen bepalen. Van de andere kant is het ook zo dat mijn 
‘uiterlijk’ doen en laten (‘binnen’en ‘buiten’) deze grondnoties al dan niet kunnen wegdrukken (zelfs nagenoeg 
totaal) of vervormen. Dus er is wederzijdse beinvloeding. En die beïnvloeding (van welke aard dan ook) is er 
altijd. De uiterlijke en innerlijke mens zijn niet te scheiden. Mooie theorie? Niet alleen. Je kunt deze zielsniveaus 
of aspecten ook ervaren, bijvoorbeeld tijdens meditatie waarin de ‘diepten in het hart’ soms beleefd worden. 
De bruiloft uit dit vers verwijst in mijn ‘beschouwing’ naar de vereniging tussen uiterlijke en innerlijke mens, 
tussen Nefesh en Ruach. Een groei naar een-wording, naar unieke harmonie van persoonlijkheid en 
verborgenheid (Ruach 
 

 
 
 
 
 



3. 
Toen er gebrek aan wijn kwam 

zei de moeder van Jezus 
tot Hem: 

zij hebben geen wijn 
 
De moeder (algemene genade) spiegelt zonder verder kommentaar de verontrustende situatie: 
ze hebben geen wijn! Ze wijst op de gebroken of gebrekkige verbinding van Bruid en 
Bruidegom, van uiterlijke en innerlijke mens. Zorgwekkend omdat ‘goede’ wijn onontbeerlijk 
is voor het bruiloftsgebeuren. Wijn heeft die twee kanten in zich. De slechte wijn brengt ons 
in een roes, die ons verdooft, ons verengt tot het uiterlijk leven alléén om daar ons heil en 
geluk te zoeken. En die slechte wijn werkt maar tijdelijk, steeds is meer van die wijn nodig 
om de roesschijn  ‘levend’ te houden (3). De innerlijke mens wordt weggedrukt, kan zich niet 
meer uitdrukken in ons uiterlijk leven. De doorstroming ‘stokt’, de verborgen kant die ons 
verbindt met het goddelijke, verdwijnt ‘uit beeld’, wordt genegeerd, zelfs ontkend.  Deze wijn 
trekt ons dus in het uiterlijke, steeds dieper en voert weg van Kana, de plaats waar de bruiloft 
is. Goede wijn daarentegen wijst naar de opwekking van werkelijk leven, een leven dat ons 
opent voor levenschenkende genade, waardoor de bruiloft mogelijk wordt. Dat is ons 
verlangen in het hart, dat ons aanspoort niet ons zelf te zoeken maar Hem. Dat verlangen is 
een verlangen naar verbinding, harmonie, eenheid, vrede. (4) 
Zonder goede wijn kan alles misschien heel gezellig zijn naar ons uiterlijk gevoel, maar een 
bruiloft is dan niet mogelijk. ‘Slechte wijn’ smaakt ons dikwijls te goed! Er is dan een zich 
verdiepende ‘kloof’, een dualiteit, er is geen merkbaar verlangen meer naar harmonie. Het is 
de moeder die het gevaar van gebrek aan (goede) wijn opmerkt en dat aan Jezus, de verlosser, 
duidelijk maakt. Natuurlijk ook aan ons, als een weten in ons hart, maar of we naar haar 
influisteringen (nog) luisteren?  
 
(3)Dit betekent in andere bewoordingen: het volk Israël  in mij is aan het dwalen, verkeert in duisternis, gaat op 
in andere, heidense volkeren, bereidt zich niet meer goed voor op de bruiloft. De persoonlijkheid ziet geen 
toekomst, vergeet de mogelijkheid van heil. Het vergeet dat er feest kan zijn, een bruiloft, waarin bruid en 
bruidegom, persoonlijkheid en ziel samen naar harmonie groeien en zo God nabij komen. 
(4)In het Hebreeuws is het woord voor wijn Yayin (Yod-Yod-Mem, 10-10-50). De woordstructuur weerspiegelt 
het dubbele karakter van wijn. 
 

4. 
En Jezus zei tot haar: 

Vrouw, 
wat heb ik met u [van node]? 
mijn uur is nog niet gekomen 

 
Hoe dit vers te begrijpen? Hiervoor werd al gesproken over de algemene genade en de 
specifieke genade. En die specifieke genade, daar kunnen we om bidden, daartoe kan de 
moeder onze bemiddelares zijn, maar deze komt alleen als Hij het wil. Met andere woorden 
we kunnen alleen maar ontvankelijk wachten en wachten, geduldig bidden en alle 
moeilijkheden die dat met zich mee brengt trachten te dragen en te doorstaan. Velen zullen 
ervaren hebben dat dit bijzonder moeilijk is. Het is de Zoon die het uur van deze genade 
bepaalt. Wij verwachten een genadig antwoord op onze inspanningen. Een soort beloning op 
ons tijdstip, en dat is precies waar het hier niet om gaat. De genade komt onverwacht, niet op 
onze redelijk geachte tijden, maar helemaal los van welke menselijke causaliteit, opvattingen 
en oordelen ook. De genade is het openbaar worden van de Zoon (in ons). En we weten wat 
dit allemaal met zich meebrengt. Zo dankbaar zijn we niet, we ontvangen de verlosser niet 
met open armen. Integendeel. Hij zet alles ‘op zijn kop’ en dat is voor ons zo bedreigend dat 



de Zoon wordt gekruisigd. Afwijzing van genade, of deze gebruiken voor eigen doelen, is 
kruisiging. De terughoudendheid van Jezus is e rook vanwege zijn vóórweten, zo begrijpelijk. 
Hieruit blijkt ook Zijn menszijn. Ook bij Hem de verleiding om zijn opdracht te ontlopen? 
Wie denkt hier niet aan het uur van Zijn dood, waar hij smeekt om ‘deze beker voorbij te laten 
gaan’? Datzelfde lijkt hier door te klinken. Zijn offer van de genade, Zijn openbaar worden, 
heeft niet de zekerheid van succes, van dankbaarheid, wel van lijden en dood. De mens kan 
immers altijd weer nee zeggen, hij is immers vrij, en zo de Zoon kruisigen. Maar voor ‘onze’ 
bruiloft is deze genade wel onontbeerlijk. (5) 
 
(5)Jezus noemde Zijn moeder hier“Vrouw!”. Dat deed Hij niet uit minachting en bedoelde het beslist niet 
kleinerend. Hij wachtte op aanwijzingen van zijn hemelse Vader. Daarom zei Hij: “Wat heb ik met u van node?” 
Hij voegde eraan toe: "Mijn uur is nog niet gekomen." Wanneer is Zijn uur dan wel gekomen? Daarvoor moeten 
wij naar  hoofdstuk 13, vers 1, want daar lezen wij in het verhaal over de voetwassing (waarvoor Hij overigens het 
water schepte uit precies dezelfde stenen reinigingsvaten als bij de bruiloft te Kana): “En voor het Paasfeest, toen 
Jezus wist, dat Zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de Zijnen, die Hij in 
de wereld liefhad, liefgehad tot het einde..” En in hoofdstuk 17, vers 1 bad Hij in het hogepriesterlijk gebed: 
"Vader, de ure is gekomen, verheerlijk nu Uw Zoon opdat Uw Zoon U verheerlijke!" Dat had Jezus in gedachten. 
De tijd was nog niet gekomen dat Hij Zijn goddelijke identiteit zou bekendmaken door tekenen in het openbaar. 
Ook Jezus moet gehoorzamen namelijk aan de Vader . Zoals wij aan Zijn woord (volgende vers) 
 

5. 
Zijn moeder zei 

tot hen die bedienden: 
wat Hij u zegt 

doe dat! 
 

Het volledige vertrouwen van de moeder in de Zoon raakt je. In de hemel zijn geen discussies van 
argumenten voor en tegen, waar wij zo goed in zijn. Ze spreekt de uiterlijke mens, mij, aan: Doe wat 
Hij zegt. De bedienden zijn allerlei ik-krachten van mijn persoonlijkheid die deze bruiloft willen, 
daarop gericht zijn en daartoe inspanningen willen verrichten. Ruusbroec zou zeggen dat zijn 
gehuurde en trouwe knechten. De bruiloft kan alleen gaan gebeuren als deze persoonlijkheidskrachten 
gezamelijk sterk genoeg zijn (geworden èn blijven). Zij vormen samen Bijbels gezegd het Volk Israël 
dat temidden van alle andere volkeren (inwendige krachten die de bruiloft helemaal niet wensen) de 
weg gaat naar Kana. En waar het om gaat zegt de moeder ook duidelijk: gehoorzaam Hem! Luister 
naar Hem wat Hij ook zegt en vraagt, ook als dat ingaat tegen menselijke logica, de eigen opvattingen 
en overtuigingen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid opbrengen vraagt heel wat. Dat moet 
voorbereid zijn, en vraagt met name ook de geestelijke vaardigheid van onderscheiding tussen datgene 
wat van God (dus Jezus) komt en wat niet (dus komend vanuit onze eigen verlangens, en ‘duistere’ 
krachten buiten ons). Want wat we zelf zeggen en of wat niet van Hem komt, daaraan moeten we juist 
niet gehoorzamen. In ons reageren op de specifieke genade kan dus veel ‘fout’ gaan. 
 

 



 
6. 

Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet 
volgens het reinigingsgebruik 

van de Joden, 
elk met een inhoud van 2 of 3 metreten 

 
Het getal zes is in dit vers prominent aanwezig. Zes stenen watervaten, 600 liter inhoud (6). 
Zes is het getal van de mens (7). De mens is, wordt gezegd, bedoeld om verbinding te zijn 
tussen hemel en aarde, tussen innerlijke en uiterlijke mens,  èn ook voor verbinding tussen 
mensen onderling, en mens en schepping. Daarvoor is hij in de tijd en ruimte, daarvoor is zijn 
leven. Dit wordt soms genoemd: unieke brug worden tussen hemel en aarde, en betekent 
eerstens de bruiloft laten bewerkstellingen in jezelf. Dan worden we beeld (en gelijkenis) van 
de Zoon, omdat Hij immers dè verlosser is, Hij die overal vrede brengt. Dit vers geeft veel 
aanwijzingen wat er van ons wordt verlangd en ook wat er in ons moet plaatsvinden. 
Het gaat om reiniging en om water in zes watervaten die van steen zijn. Reiniging betekent 
dat we op persoonlijkheidsniveau er alles aan doen onze motieven te (laten) zuiveren en dat 
gebeurt in ons leven (of niet). Water is in haar mystieke betekenis de levenstroom in de tijd. 
En de 6 watervaten (8) vullen we met ons eigen levenswater, dus met alles wat we doen en 
laten en vooral met onze motieven die daarbij bewust of onbewust meespelen.  Ons leven hier 
moet vruchtbaar water geven, anders kan dat water geen goede wijn opleveren, dat wil 
zeggen door genade getransformeerd worden tot wijn, hemels water. Ons leven kan ook water 
geven die slechte wijn levert, en die ‘smakeloos’ is, want niet blijvend, want vergankelijk.  
Als we ‘gehoorzaam gaan leven’ dan vullen de vaten zich met geschikt water, geschikt voor 
transformatie in goede wijn, in eeuwig onvergankelijk water.  Die transformatie is de bruiloft, 
want het verbindt onze vergankelijke dimensie (de persoonlijkheid) met de onvergankelijke 
dimensie van onze ziel. 
Van ons wordt dus inspanning gevraagd op persoonlijkheidsniveau, de transformatie zelf is 
genade die van God komt. Alleen Hij kan van (vruchtbaar) water ‘goede wijn’ maken. Dat is 
voor ons genade. Het huwelijk moet inderdaad van twee kanten komen, van bruid en 
bruidegom. Het is in en vanuit de bruidegom waarin de wonderkracht van de transformatie 
kan optreden.   
 
(6) Een metreet is ongeveer 40 liter. Elk vat had dus een inhoud van 80 tot 120 liter. Het gemiddelde is dat 100 
liter per vat. Zes van zulke vaten geeft een inhoud van 600 liter water.                     
(7) De mens is als laatste van alles geschapen op de 6 de dag. De 6e letter van het Hebreeuwse alphabet is de 
waw en heeft de getalswaarde van 6. Waw is het woord voor verbindingshaak èn betekent als voegwoord ‘en’. 
(8) Vruchtbare water van ons leven waarmee wij de 6 vatten vullen, doet als het ware een inwendige structuur 
ontstaan waardoor de Nefesh en Ruach op unieke wijze verbinding krijgen. In de kabbalah wordt de innerlijke 
ruimte van de Ruach (Bruidegom) die we zijn zesvoudig opgevat. Dus bestaande uit zes dimensies waarmee de 6 
vaten corresponderen. Voor de kenners van de Boom des Levens: dat zijn de sefiroth Chesed, Geburah, Tifereth, 
Netsach, Hod en Yesod. Deze moeten gezuiverd worden (reinigen mede door onze geestelijke inspanningen) en 
gestructureerd worden (mede door ons ‘goed’ leven, dus op God gericht zijn) dan kan de zevende verborgen 
dimensie (Da’ath) die met de (nog niet geopenbaarde) Zoon samenhangt, zich daarin manifesteren (in 
genadetekenen, in Jezus, verlosser) en ‘omlaag’stromen (genade) naar sefirah Malkuth (= Bruid, Nefesh, 
persoonlijkheid). Omgekeerd kan de ‘geur” van ons leven, de geur van de goede wijn, opstijgen als wierook ter 
verheerlijking van de Zoon, en via de Zoon ter verheerlijking van de Vader. In die heiligende adembeweging 
worden wij mens, dat wil zeggen brug tussen hemel en aarde. Beeld van God. Dan vindt theosis plaats. 

 
 
 



 
 
 

7 
Jezus zei tot hen: 

vult de vaten 
met water. 

en zij vullen ze tot boven [aan toe] 

De persoonlijkheid moet niet blíjven zoeken en aarzelen. Johannes geeft dat kernachtig weer: 
"Jezus zei… en zij vullen ze tot boven” ! De watervaten worden door en met ons leven gevuld, 
en als we, volk Israël zijnde, gehoorzamen met voldoende vruchtbaar water. En dan geschiedt 
het eigenlijke wonder. Dan kan het menselijk leven uniek kleuren en geuren door de genade 
van God. Water wordt wijn. Ons menselijk leven wordt ‘goddelijk leven’. De moeilijk 
begaanbaar geachte weg door wereld en woestijn, over bergen en door dalen wordt óók een 
wandelweg, een aangenaam en verkwikkend gaan door groene velden, langs stromen en over 
vruchtdragende akkers. Er groeit een feest want vrede en harmonie wordt werkelijkheid, en 
zichtbaar. Om het nog anders te zeggen: Israël, het volk van God, veert op, gaat de gestalte 
aannemen van de stralende bruid. De persoonlijkheid wordt puur en doorlaatbaar voor de 
werking van haar (goddelijke) ziel. De innerlijke schoonheid kan uitstralen en  wordt 
zichtbaar voor àlle volkeren en medemensen, wordt op al die niveaus geurende wijn voor 
anderen en voor de schepping, maar bovenal voor God (9). 

(9) Water, Mayim (Mem-Yod-Mem, 40-10-40) correspondeert met het getal 40 (Mem) en drukt in dat getal onze 
ervaringen in de tijd weer. Zo trekt het volk Israël bij voorbeeld 40 jaar door de woenstijn, en wordt Jezus 40 
dagen door satan in de woestijn ‘op de proef’ gesteld.  Water betreft on leven in deze wereld van tijd en ruimte. 
En ook hier is het dubbelkarakter duidelijk in het woord Mayim. Zowel  in de meervoudsvorm (uitgang: ayim) 
als twee keer het getal 40. Onvruchtbaar leven en vruchtbaar leven. 

 

 
 



 
8. 

Hij zei tot hen: 
schept nu, 

en breng het aan de leider van het feest. 
en zij brachten het. 

 
Niets is nog duidelijk, niets is er nog geopenbaard, het wonderteken is nog niet opgemerkt. 
Datv wil zeggen de genade en haar doorwerking zijn nog niet doorgedrongen tot het 
bewustzijn van de persoonlijkheid, de bruid. 
Pas als de leider van het bruiloftsfeest het water proeft, openbaart zich Gods heerlijkheid in de 
genadige aanwezigheid van Jezus. Water blijkt getransformeert te zijn in onaardse wijn. De 
transformatie is de verbinding. De innerlijke mens gaat zich doorheen de persoonlijkheid 
uitdrukken. 
 
 
 

9. 
Toen nu de leider van het feest het water proefde, 

dat wijn geworden was 
(hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden 

wisten het), 
riep de leider van het feest de bruidegom, 

Het is opvallend, dat niet verteld wordt, hoe het wonderteken geschiedde. Bij de andere zes (!) 
wondertekenen die Jezus verricht in dit evangelie, horen we bijvoorbeeld dat Jezus een woord 
spreekt of Zijn hand op de zieke legt. Hier niets van dit alles. Wij horen niet dat Jezus het 
water de opdracht gaf om wijn te worden. Het is stil. Jezus wilde dat het ‘water’ in ‘wijn’ zou 
veranderen en het was zo. Dat is de genade die onzichtbaar werkt. Er ontstaat nu een 
‘gesprek’ binnen de persoonlijkheid (leider en bruidegom). Het volk Israël wordt meer 
‘serieus’ genomen door allerlei krachten die zo op zichzelf betrokken zijn, er wordt geluisterd, 
er is ‘opgewondenheid’ binnen ‘heidense volkeren’, eerst zo overtuigd van eigen gelijk. 
Sluiten zij zich aan bij het volk Israël? 

 
10. 

En zei tot hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op 
en als er goed gedronken is, de mindere; 
Gij echter hebt de goede wijn bewaard 

tot nu. 

De leider van het feest vertegenwoordigt het ‘gewone denken van deze wereld, dus van ons 
denken. Dat doen wij ook zelf. Laten we niet de illusie hebben dat we er vrij van zijn! Dit 
horizontaal denken en daarop gebaseerd handelen is logisch, causaal aannemelijk. Maar is 
tegelijk bedrog als het los staat van de verlangens die leven in de verborgenheid van de 
innerlijke mens. De confrontatie met dit niet mogelijk geachte godsteken brengt onze 
vanzelfsprekendheden en zekerheden aan het wankelen. Dit leidt tot verdere zuivering van de 
bruid, van de persoonlijkheid. Allerlei voorheen onverschillige krachten, allerlei ikken, de 
andere volkeren in ons, worden aangeraakt en hopelijk omgevormd tot deel van ons volk  
Israël.  

 



11 
Dit heeft Jezus gedaan 

als begin van Zijn tekenen 
te Kana in Galilea 

en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard. 
 

En Zijn leerlingen geloofden in Hem 
 
Het verhaal van de bruiloft te Kana eindigt hier, maar het transformatieproces dat aan en in 
ons kan gebeuren, de bruiloft, is nooit af. Heerlijkheid is de glorie, de uitsralende 
verhevenheid van God, die in Jezus ‘tastbaar’ wordt. In het Johannesevangelie zal Jezus ‘na’ 
Kana nog zes wonderen verrichten, tekenen van goddelijke ontferming over ons en de 
schepping. Tekenen van Zijn genade. 
Deze zes zijn: 

• Genezing van de dienaar van de honderdman (Joh. 4,46-54) 
• Genezing van een lamme in Bethesda (Joh. 5,1-18) 
• Spijziging van de menigte (Joh. 6,5-15) 
• Jezus loopt over het water (Joh. 6,16-21) 
• Genezing van een blindgeborene (Joh. 9,1-12) 
• Opwekking van de gestorven Lazarus (Joh. 11,1-44) 

De intuïtie dringt zich op dat deze zes volgende tekenen, verband houden met de zes vaten die 
gezuiverd en getransformeerd kunnen worden. Dus te maken hebben met het gereed maken 
van een zuivere unieke structuur in ons wezen die theosis mogelijk maakt. 
We moeten ons niet blindstaren op de uiterlijkheid van wondertekenen. De echte boodschap 
die raakt en gereed maakt voor de bruiloft, ligt zoals altijd aan het wonder voorbij. Het blijft 
natuurlijk, ook in symbolische zin, een (groot) wonder. Het vertikaal doorbreken van genade 
in onze ‘horizontale’ wereld, in ons wezen, is letterlijk een wonder, maar het is vooral een 
teken. Het verwijst naar de daadwerkelijke betrokkenheid van God met zijn schepping, van 
God met de mens, van God met mij. Hij stuurt Zijn eigen Zoon, zichzelf. Het wonder is een 
offer.  Als eerste van zeven, verwijst het teken van de bruiloft te Kana (10) naar een soort 
grondpatroon, dat alle volgende wondertekenen kleurt en dat in Jezus openbaar leven aan het 
licht treedt. Deze kleuring betreft steeds weer de zes facetten van het transformatieproces van 
‘gewoon’ menszijn naar beeld en gelijkenis van God worden. Dat wordt theosis genoemd, en 
daar gaat het om. 
 
(10) De bruid (vrouwelijk) en bruidegom (mannelijk) verenigen zich door de bruiloft. Dat wordt mooi 
weergegeven in de onderstaande afbeelding. Een plaatje voor nadere meditatie! 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


