Water wordt wijn
Het is feest in de stad Kana. Groot feest. Er is een bruid en een bruidegom. En er zijn heel
veel gasten. Sommige mensen zitten aan tafel. Andere mensen dansen. En er zijn mensen
die rondlopen. Ze vullen de bekers met wijn en zetten lekkere hapjes op tafel. Ze zorgen
ervoor dat iedereen genoeg heeft. De ceremoniemeester let goed op of alles gaat zoals het
moet. Als er iets belangrijks te zeggen is, dan zegt hij het. De mensen letten goed op hem.
Weet je wie er ook op het bruiloftsfeest is? Jezus. Hij is er samen met zijn leerlingen. En met
zijn moeder Maria. Maria kijkt om zich heen. Ze ziet de mensen lachen en dansen. Ze ziet het
bruidspaar verliefd naar elkaar kijken. Een man kijkt niet zo blij. Dat is de ceremoniemeester.
Hij heeft een kan in zijn ene hand. En een beker in zijn andere. Hij houdt de kan scheef om
de wijn in de beker te schenken. Maar er komt niks uit. Hij houdt de kan op zijn kop. Geen
druppeltje wijn valt er naar beneden. ‘Hoe kan dat nou?’ De ceremoniemeester loopt naar
de kelder. Maria loopt mee. Ze is nieuwsgierig. Wat is er aan de hand? ‘De wijn is op’, zeggen
de bedienden tegen de ceremoniemeester. Ze tikken tegen de lege vaten. ‘Allemaal leeg!’
De ceremoniemeester schudt zijn hoofd. ‘Dan hebben we een groot probleem’, zegt hij. ‘Het
feest is nog in volle gang, maar de wijn is op!’ Maria hoort wat er aan de hand is. Ze heeft
een plan. Snel loopt ze naar Jezus toe. ‘De wijn is op’, zegt ze tegen hem. Jezus kijkt Maria
aan. ‘Het is nog geen tijd voor mij om daar iets aan te doen’, zegt hij. Toch gaat Maria terug
naar de bedienden. Ze wijst naar Jezus. ‘Doe maar wat hij zegt.’ Jezus zegt: ‘Vul alle lege
vaten met water. Schep er een beetje van in de beker. Breng de beker naar de
ceremoniemeester. Die mag het proeven.’ De bedienden doen precies wat Jezus zegt. Ze
vullen de vaten met water. Ze scheppen er een beetje van in een beker en brengen die naar
de ceremoniemeester. De ceremoniemeester proeft een slokje. ‘Wat een heerlijke wijn’,
zegt hij blij. ‘Dit is de beste wijn die ik geproefd heb!’ De leerlingen van Jezus zien wat er is
gebeurd. ‘Dat komt door Jezus’, zeggen ze tegen elkaar.

