
Het begin  

Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar een feest. Ze zien er netjes uit. De leerlingen van 
Jezus lopen al een tijd met Jezus mee. Ze luisteren naar wat hij vertelt en kijken naar wat hij 
doet. Of ze helemaal begrijpen waarom Jezus ze geroepen heeft? Wie zal het zeggen? In de 
verte horen Jezus en zijn leerlingen de muziek. Ze zien mensen lachen en dansen. Kinderen 
rennen tussen de tafels door. Jezus ziet zijn moeder Maria. Zij is ook op het feest. Hij zwaait 
naar haar. Maria geeft hem een kus als Jezus bij haar is. Samen lopen ze naar het bruidspaar 
toe. ‘Van harte gefeliciteerd! Mogen jullie samen lang en gelukkig leven.’ Op het podium zit 
de ceremoniemeester. Hij knikt naar de mensen die langslopen. Hij praat met een deftige 
stem. Op het podium kan hij goed zien of alles goed gaat. Een bediende loopt naar de 
ceremoniemeester toe. Hij schenkt een beetje wijn uit de kan in de beker. De 
ceremoniemeester proeft en knikt. Dan loopt de bediende langs de tafels. Hij vult de lege 
bekers met wijn. Jezus en zijn leerlingen nemen een slok. ‘Lekker’, zeggen ze tegen elkaar. 
Een paar uur later is het feest pas echt in volle gang. Zal het door de glazen wijn komen? Wie 
zal het zeggen? Een paar bedienden praten met elkaar. Ze gebaren druk en er is paniek op 
hun gezichten te zien. Maria staat vlak bij de bedienden en luistert naar wat ze zeggen. ‘Dit is 
een ramp’, hoort Maria. ‘Het feest is nog lang niet afgelopen en er is geen druppel wijn 
meer!’ Maria haast zich naar Jezus. ‘De wijn is op’, zegt ze. Jezus schudt zijn hoofd. ‘Het is 
mijn tijd nog niet.’ Wat zou Jezus bedoelen? Wie zal het zeggen.? Maria loopt naar de 
bedienden toe. Ze wijst naar Jezus. ‘Doe maar wat hij zegt, dan komt het goed.’ De 
bedienden kijken Jezus vragend aan. Jezus wijst naar een aantal lege vaten. ‘Vul deze met 
water’, zegt hij. Dat doen de bedienden. Ze vullen alle vaten tot de rand. Weer kijken ze 
Jezus vragend aan. ‘Schep wat in een kan en breng die naar de ceremoniemeester.’ Een 
bediende pakt een kan en vult die uit het vat. Met de kan gaat hij naar de 
ceremoniemeester. Hij vult de beker. De ceremoniemeester proeft en lacht. ‘Heerlijk’, zegt 
hij. ‘Dit bruidspaar heeft de beste wijn voor het laatst bewaard!’ De leerlingen drinken de 
wijn. Ze genieten van de heerlijke smaak. Ze hebben net het eerste wonderteken van Jezus 
gezien. Zullen ze weten wat hen nog meer te wachten staat? Wie zal het zeggen? 

 


