
 
Begin van het feest!  

Vandaag is een bijzondere dag. Overal hangen vlaggen. De lucht ruikt zoet. Op 
de tafels staan prachtige wijnglazen en de mooiste borden. Uit de verre verte is 
de muziek al te horen. Het lijkt wel alsof de zon vandaag nog wat feller schijnt. 
Het is feest. In de stad Kana is een bruiloft. Daar zijn twee mensen getrouwd, 
een bruidspaar. Dat willen ze vieren. Iedereen is uitgenodigd. Jezus, zijn 
moeder en zijn vrienden komen ook. Ze hebben hun mooiste kleren 
aangetrokken. Jezus kijkt om zich heen. Wat is het een leuk feest. De mensen 
lachen. Ze drinken wijn. Ze dansen. Zelfs de ceremoniemeester, de leider van 
het feest, danst. Wanneer was de laatste bruiloft? Dat lijkt lang geleden. 
Opeens komt Jezus’ moeder naar hem toe. ‘De wijn is bijna op’, fluistert ze 
tegen hem. ‘Hmm’, zegt Jezus. ‘Jij moet het oplossen’, zegt ze. ‘Wat wil je van 
mij?’ vraagt Jezus. Maar daar geeft zijn moeder geen antwoord op. Ze loopt 
naar de bedienden toe, de mensen die het eten en drinken rondbrengen. ‘Doe 
precies wat Jezus zegt’, vertelt ze de bedienden. Dan loopt ze weer weg. Jezus 
kijkt zijn moeder na. Ze loopt langs de lege watervaten, grote kannen, terug 
naar de dansvloer. Dat brengt hem op een idee. Hij zegt tegen de bedienden: 
‘Vul de vaten.’ Dat doen de bedienden gelijk. Er loopt zelfs wat over de randen. 
Zo vol zitten de vaten. Jezus zegt tegen de bedienden: ‘Schep er nu wat uit en 
geef het aan de ceremoniemeester.’ Dat doen ze. Een van hen pakt een 
wijnglas en vult het in het watervat. Het volle glas geven ze aan de 
ceremoniemeester. Die proeft uit het glas. O wat is dat lekkere wijn! De 
ceremoniemeester weet niet waar deze wijn vandaan komt. Hij loopt naar de 
bruidegom toe. ‘Aan het begin van het feest was de wijn goed. Meestal krijgen 
de gasten aan het eind van het feest minder lekkere wijn. Maar hier moest het 
beste nog komen. Wat is deze wijn heerlijk.’ De muziek speelt wat harder en de 
ceremoniemeester gaat weer dansen. Dit feest duurt nog uren. Vandaag deed 
Jezus zijn eerste wonder. Na het feest gaat hij met zijn moeder, broers en 
vrienden weer op pad. 

 

 


