
Dit is de eerste van een reeks bijdragen over het Johannesevangelie van de 
hand van Egbert Rooze, die we nog kennen van zijn artikelen over ‘Schepping 
is bevrijding’ in Golfslag, jaargang 2014, nrs. 1-4. Hij heeft recent een nieuw 
boek gepubliceerd over het vierde evangelie1 en zal voor ons tijdschrift een 
specifiek thema daaruit opnemen dat handelt over ‘de vrouwen’ bij Johannes. 
Hij zal het achtereenvolgens hebben over de vrouw als 1. de moeder van Jezus, 
2. de Samaritaanse vrouw, 3. de overspelige vrouw, 4. Marta en Maria, de 
zusters van Lazarus en 5. de vrouw bij het graf, Maria van Magdala.

VROUWEN IN HET JOHANNESEVANGELIE

D E MOEDER VAN JEZUS



inleiding

Het is eigenaardig dat in dit vierde evangelie Jezus zijn moeder nooit met de 
naam ‘Maria’ aanspreekt, of ook niet met ‘moeder’, maar enkel met ‘vrouw’. U 
moet zich dat voorstellen, dat Jezus aan het kruis hangt en dat zijn moeder on-
der het kruis staat met de leerling die Jezus liefhad. Je zou je kunnen voorstellen 
dat zich daar nog een intiem moment afspeelt tussen moeder en zoon, de laat-
ste woorden, maar de toon is in dit opzicht ontnuchterend. Er staat heel letterlijk:

Jezus nu zag naar de moeder … en Hij zegt tot de moeder:
vrouw, zie uw zoon. 
Daarna zegt Hij tot de leerling: zie, uw moeder.
En, van dat uur nam de leerling haar tot het zijne. (Joh 19,26-27)

Let op: er staat dus tweemaal ‘de’ moeder, wat duidelijk een afstand inhoudt. 
De Willibrord-vertaling probeert dat toch nog met ‘zijn’ moeder te vertalen (2x), 
maar het staat er niet!
Ook spreekt Jezus de moeder aan met ‘vrouw’ en Hij wijst naar haar om te 
beduiden dat de leerling die Jezus liefhad, voortaan haar zoon is. 
Hier is dus meer aan de hand dan een smartelijke familiale relatie die afge-
broken wordt vanwege het sterven van Jezus. De moeder die vrouw genoemd 
wordt, is een gestalte van Israël, van het geloof in deze ENE God. We gaan 
daarnaar op zoek, ook in het verhaal van de bruiloft te Kana. Daar heet ze 
weer ‘vrouw’ (2,4).

vroUwen, dochTers

De vrouw in de Schrift staat heel vaak voor een groep van gelovigen. Bekend is 
de geldmunt die na de Joodse oorlog is geslagen met een triomferende Romein 
met een dreigend zwaard en een gebogen vrouwtje daaronder. De titel van 
deze munt luidde: Judea jacta est, Judea is verslagen. De vrouw symboliseert 
Israël hier in haar onderworpen staat.
Als Jezus de vrouwen op de borst ziet slaan en over Hem hoort weeklagen (Lc 
23,27) dan spreekt Hij hen aan met ‘Dochters van Jeruzalem, weent niet over 
Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen’ (Lc 23,28). 
Ook de apostel Paulus gebruikt dit beeld van ‘man en vrouw’ als metafoor voor 
Christus en zijn gemeente: de mannen, hebt de vrouwen lief, zoals ook de Mes-
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sias de ekklesia liefheeft en zich voor haar prijsgegeven heeft. (Ef 5,25) 
Ik denk ook nog aan de aankondiging van de komst van de Messias, die op 
een ezel de stad komt binnenrijden. Daar heet het: Jubel luid, gij dochter Sion, 
juich, gij dochter Jeruzalem. (Zach 9, 9) Het hart van Israël wordt aangesproken 
als dochter Sion en dochter Jeruzalem. 

De dochters van Jeruzalem, de dochters van Sion, de vrouwen van Galilea, van 
Samaria, staan allemaal voor een bepaalde positie binnen Israël: dé vrouw, ge-
bukt, opgericht, bloedvloeiend, onvruchtbaar, weduwe, als moeder van Jezus 
zelfs. 

We gaan nu aan de hand van het verhaal van de bruiloft te Kana zien hoe Je-
zus hier ook de speciale term ‘vrouw’ gebruikt om zijn moeder aan te spreken. 
Wat zit daarachter en hoe functioneert dus deze ‘vrouw’ in dit verhaal?

heT messiaanse brUilofTsfeesT

In onze perikoop (Joh 2,1-12) horen wij van het eerste feest van Jezus. Het is een 
bijzonder feest, een ‘principieel’ feest noemt de evangelist het. Aan het einde 
van de perikoop zegt hij:

Dit is het begin (archè) dat Jezus maakt 
met de tekenen te Kana in Galilea. (2,11)

Jezus maakt hier een ‘begin’. Het gaat echter om meer dan een ‘eerste’ teken. 
Het eerste woord dat in ons evangelie staat – en archèi = in beginsel, in princi-
pe (Joh 1,1) – staat hier ook. Alle tekenen die verder nog volgen in het Johanne-
sevangelie mogen verstaan worden vanuit dit principiële teken: de Messiaanse 
bruiloft wordt gered, wél met het water van de reiniging van de Judeeërs, dat 
op een verborgen wijze uitgelezen wijn wordt.
Het feest van God met zijn volk gaat dus door!

op de derde dag

Als je het lectionarium van de katholieke liturgie opslaat bij deze perikoop, staat 
er heel verrassend aan het begin: na de tweede dag. De derde dag hoor je 
niet, terwijl het in de Bijbel zo’n typische dag is en de lezing er zo typisch mee 
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begint: Op de derde dag geschiedt er een bruiloft (2,1). De derde dag is heel 
kenmerkend voor vele verhalen:
Gn 22,4 op de derde dag valt voor Abraham de beslissing in verband 

met het offer – of beter en Joodser gezegd – de binding van 
Isaak. 

Ex 19,11.16 Israël moet gereed zijn tegen de derde dag in verband met het 
ontvangen van de tien woorden.

Joz 1,11; 9,17 de Israëlieten zullen na drie dagen de Jordaan overtrekken; 
dan, na drie dagen bereiken zij ook hun steden, om daarin te 
wonen.

Hos 6,2 op de derde dag zal hij ons opwekken en wij zullen leven.
Joh 2,19 ontbind dit tempellichaam en binnen drie dagen zal Ik het op-

richten.

Juist op deze ‘derde’ dag van omkering en doorbraak ten leven gaat het princi-
piële teken te Kana in Galilea geschieden.

een brUilofT

Om wat voor een bruiloft gaat het hier? Om een boerenbruiloft in een gezel-
lig dorpje, waar iedereen uitgenodigd is? Waar er uiteraard goed gedronken 
wordt en de wijn dus opgeraakt? Zo kunnen we er nog lustig op los fantaseren: 
toch knap van die Jezus die voor ons feest een extraatje van vijfhonderd liter 
exquise wijn wist aan te leveren! Een goed mens is Hij. Zulke wonderdoeners 
hebben we meer nodig!
Als het bij dit teken enkel zou gaan om deze banale fantasietjes, zou er van het 
‘principiële’ van dit feest niets overblijven. Het gaat niet om eender welke brui-
loft op eender welke plaats. De bruiloft is bijzonder en specifiek, de plaats ook.
Als men in de Schrift praat over een ‘bijzondere bruiloft’ denkt men aan de ENE 
die huwt met zijn volk. Jesaja bijvoorbeeld beschrijft de uittocht van Israël uit de 
ballingschap in termen van het huwelijk:

Tot jou zal niet meer gezegd worden: verlatene,
tot je land wordt niet meer gezegd: een woestenij,
nee, van jou zal worden geroepen: mijn behagen is zij!
En van je land: gehuwde,
want de ENE heeft behagen in jou

128 De moeder van Jezus



en je land wordt nu gehuwd.
… een bruidegom is verrukt over een bruid,
je God zal verrukt zijn over jou! (Js 62,4.5b)

God, zijn volk en de plaats waarop ze bevrijd kunnen wonen (het land), zijn 
vrolijk in de echt verbonden. Zo bestempelen zij die verhouding. Hoofdstukken 
uit de profeten als Jeremia 3, Ezechiël 16 en Hosea 2 bevestigen dit beeld, 
hoewel zij ook allen worstelen met de ‘trouweloosheid’ van Israël. 
Een boek als Hooglied staat ook in de rij van de verrukkelijke liefde, gelezen 
in de synagoge op het einde van het Pesachfeest. God en zijn volk zijn be-
schouwd als een huwelijkskoppel. 
Als nu het Johannesevangelie inzet met dit principieel verhaal van de bruiloft te 
Kana in Galilea, kan dat niet anders dan terugslaan op het huwelijksverbond 
van de ENE met zijn volk. Misschien is er ook wel wat mis met de kwaliteit van 
deze echtverbintenis ten tijde van Jezus. Zou dat niet de betekenis zijn van de 
constatering van de moeder van Jezus:

Als er een tekort aan wijn komt, zegt Jezus’ moeder tot hem:
wijn hebben ze niet! (v.3)

Het is de moeder die er oog op heeft en het in de gaten houdt.

‘Wijn’ als de tinteling van het leven, de prikkeling die het leven zo behaaglijk 
maakt, daar gaat het om. Wijn staat als het ware voor de vreugde van de 
Thora: de vrede en de gerechtigheid die vloeien als een heldere stroom! Maar 
nu, bij die bruiloft daar, is deze wijn er niet! Hij is ‘op’, hij is ‘weg’. 

Te kana in galilea

Er is altijd iets gaande rondom plaatsnamen in de Bijbel. Die hebben heel vaak 
een meerwaarde, een dubbele bodem. Als er in het eerste hoofdstuk betuigd 
wordt dat Jezus uit Nazareth komt, is de getrouwe Israëliet Natanaël daar 
(1,46-51) om aan te geven dat deze plaats Nazareth nergens als een Mes-
siaans klinkende plaats in TeNaCH2 voorkomt!
Ook Galilea is voor een Thora-getrouwe persoon verdacht. Dat roept eerder 
iets op van ‘het Galilea der heidenen’, dus een Galilea waar men zeker de wet 
niet te serieus neemt en er maar heidens op los leeft. 
Als dat Galilea versterkt wordt met ‘te Kana in Galilea’ is het eveneens de na-
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gel op de kop: ‘Kana’ roept geen enkel Messiaans gevoelen vanuit de Schrift 
op. Kana komt eenmaal in de Schriften voor, en wel in Joz 19,28, als een 
noordelijke grensplaats in Aser: in de periferie van de periferie dus. Bovendien, 
overal waar Kana vermeld wordt in het Johannesevangelie, wordt het steeds 
verbonden met ‘in Galilea’ (Joh 2,1.11; 4,46 en 21,2, dus viermaal!), om aan te 
geven: je weet wel, in dat ‘marginaal’ gebied, dat niemand kent. Andere tek-
sten spreken bij voorkeur over het ‘Galilea der gojim’: de heidenen wonen daar 
ook. Maar de vermenging van Joden en heidenen haalt volgens de mensen 
van Judea de graad van rechtgelovigheid naar beneden.
Dáár begint dus het eerste feest, daar gaat ook het tweede fundamentele teken 
van Jezus plaatsvinden (zie het verhaal in 4,43-54): te Kana in Galilea! 

Samengevat: vanuit de marge moet er principieel begonnen worden om ruimte 
te maken voor de overvloedigheid van Gods liefde en solidariteit.  

de moeder van jezUs en de genodigden

De rol van de moeder in het Johannesevangelie is een heel andere dan bij de 
synoptici. De stof is trouwens ook niet te vergelijken, aangezien de twee scènes 
over de moeder enkel en alleen bij Johannes voorkomen. De bruiloft te Kana 
in Galilea en het verhaal van moeder en zoon bij het kruis komen niét in de 
andere evangeliën voor.
De moeder van de Messias speelt bij de bruiloft een actieve rol: zij is al aan-
wezig op het bruiloftsfeest. Zij ‘hoort’ bij het gezelschap. Zij is ook niet uitgeno-
digd. Zij ís er. De leerlingen en Jezus zijn wel uitgenodigd. 
Deze vrouw volgt de bruiloft van dichtbij. Zij constateert dat wijn ontbreekt. Het 
symbool bij uitstek in Israël van het prikkelende, tintelende leven, van de smaak-
volle toekomst mét de Thora, waar gerechtigheid en vrede kunnen gedijen. 
Wat betekent dat, dat de wijn ontbreekt? Inderdaad, er ontbreekt iets funda-
menteels in Israël. Zij, de moeder van Jezus, als de verpersoonlijking van het 
trouwe, maar ook kritische Israël dat van meer weet, ziet dat. Deze moeder rap-
porteert dat ook onmiddellijk aan Jezus: wijn ontbreekt (2,3). Zo functioneert zij 
tussen het gezelschap van de bruiloft (dat het volk Israël representeert) en Jezus 
en de leerlingen (die de Messiaanse gemeenschap vertegenwoordigen). Zij 
bemiddelt als het ware tussen die twee. Niet de bemiddeling van de katholieke 
kerk – Maria middelares, mediatrix – die bemiddelt tussen God en de Kerk, 
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maar de vrouw bemiddelt tussen Israël en de Messiaanse gemeenschap. Daar 
zit namelijk een spanning op die van wezenlijke aard is: de Judeeërs (de elite 
van Jeruzalem) hebben hun ziel verkocht aan de Romeinen en collaboreren met 
hen. Hoe kunnen zij dan vrede en gerechtigheid bevorderen? Hoe kunnen zij 
enerzijds het volk oriënteren met de Thora, maar anderzijds de ‘orde’ van de 
Romeinen handhaven?

De wijn is op, symboliseert die leegte. Die bruiloft tussen God en zijn volk kan 
zich niet doorzetten. Daar moet iets gebeuren! Het feest van de ‘vreugde van 
de Thora’ wordt niet echt gevierd, want het is eerst de ‘wet van Rome’, dan de 
Thora van God!  

De moeder deelt haar waarneming met de Messias, maar er komt niet direct 
een vervolg op: 

Vrouw, betekent dat iets tussen Mij en u,
mijn uur is nog niet gekomen. (v.4)

De aanduiding van ‘vrouw’ heeft een eigen functie in het Johannesevangelie: 
middelares te zijn tussen Israël en de Messiaanse gemeenschap, zodanig dat 
de Messiaanse ekklesia kritisch blijft op de levende samenhang tussen die twee. 
De zin Betekent dat iets tussen mij en u, is niet afstandelijk of verwijtend be-
doeld, is ook geen retorische vraag, maar een werkelijke vraag: Wat heb ik, 
als Messias, met dit Israël van doen? Dit Israël dat het Messiaanse uit de weg 
wil ruimen, dat de Thora wel kent, maar hoe ruimhartig wordt die toegepast? 
Juist op hen die de Thora niet kunnen naleven, die sociaal-maatschappelijk en 
dus ook godsdienstig aan de kant geschoven zijn? Daarom dat Jezus eraan 
toevoegt:

Mijn uur is nog niet gekomen. (v.4)

Dat is kennelijk Jezus’ opdracht, om aan de wereldorde en de zijnen het licht 
te brengen dat de wereld bevrijdt. Zijn ure wordt in de confrontatie met de 
wereldorde en de zijnen helder: eerst komt een kruisdood door de Romeinen 
en de zijnen, die erop gericht is om deze Messiaanse krachten uit te schake-
len. Die wordt echter gevolgd door de overwinning van deze schande, zodat 
de Messias uit deze wereldorde naar de Vader kan gaan. Dit uur is nog niet 
gekomen. Jezus zal op dit bruiloftsfeest echter aangeven dat dit uur er echt, in 
principe, aankomt!
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Zijn moeder weet dat dit alles te maken heeft met het water van de Thora. Zij 
gaat dan ook als middelares naar de dienaars om hen aan te zeggen: Wat Hij 
u ook zegt, doe het. (v.5) 

de diakens

Let op dat hier voor ‘dienaar’ niet het woord ‘knecht, slaaf’ staat, maar het 
Griekse woord diakonos, ‘diaken’. Een diaken zal er bij zijn, zo lezen we ver-
derop, als de Messias zijn weg gaat, als hij tot bevrijdend handelen overgaat: 

Als iemand Mij dienstbaar wil zijn, moet hij Mij volgen. Waar Ik ben, 
daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem 
eer bewijzen. (12,26)

Steeds hoor je de stam van het woord ‘diaken’, ook hier bij de bruiloft. De dia-
kens staan bij de bediening van het water! Het water, als beeld van de lavende 
Thora, laat zien dat reiniging nodig is in deze wereldorde van onzuiver water, 
van onrecht dat gedijt in een klimaat van het recht van de sterkste. Dat water 
van de Thora reinigt. Daarom staan die diakens daar, om dat te bewaren: naar 
het reinigingsgebruik van de Judeeërs (v.6).
Je hoort in het woord ‘Judeeërs’ in heel het Johannesevangelie een kritiek ten 
aanzien van het goede gebruik van de Thora. De Judeeërs zijn de tegenstan-
ders van Jezus, dus van de Messiaanse beweging. Is hun gebruik van de reini-
ging van de Thora wel zo zuiverend? 

Bij dit teken te Kana in Galilea moeten we dus niet denken in termen van ‘water 
in wijn’ veranderen zonder meer, maar gaat het om het bijzondere Thora-water 
dat een Messiaanse behandeling ondergaat, zodat het meer dan gewone wijn 
wordt. Hoe? We zouden het niet weten! Het heeft iets met vullen tot de rand en 
vervullen te maken. 

zes sTenen waTervaTen

Zelfs in de periferie van Israël wordt nog gedacht aan de reinigingsgebruiken 
van de Judeeërs. Er staan zes van die watervaten klaar. In de symboliek van 
het Johannesevangelie moet dit getal 6 zeker een diepere betekenis hebben:

Snijders schrijft: meestal komt de 6, het getal dat voorafgaat aan de 7, 
net iets tekort aan volkomenheid en totaliteit … Wanneer de ark naar het 
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heiligdom wordt gebracht, doen de dragers 6 stappen, waarna op de 
7de ‘stap’ een offer wordt gebracht (2 S 6,13) … Zes dagen rust de wolk 
als een teken van Gods aanwezigheid op de berg, maar de apotheose 
komt op de zevende dag, dan spreekt de Heer (Ex 24,16). Zes duidt op 
het voorlaatste, maar het hoogtepunt, het volmaakte moet nog komen 
… De zes dagen van de omtrekkende beweging rond Jericho zijn de 
voorbereiding van de grote dag, de zevende, waarop de muur instort en 
de stad wordt veroverd (Joz 6,5). 3 

In de lijn van het bovenstaande zijn de zes watervaten een voorbereiding op 
wat nog voller gaat komen: het beslissende teken op het ‘uur’ van Jezus Mes-
sias. De zes vaten zijn niet het laatste woord, maar leiden ons toe naar het 
beslissende. 

Jezus zegt tot hen: giet die watervaten vol met water!
Ze gieten ze vol tot bovenaan (Gr. anoo) (vers 7).

Let wel: de watervaten met het water dat er in zat, moeten niet worden leegge-
goten, zodat het water wegvloeit. Zowel het watervat als het water daarin ‘die-
nen’. Het water voor het reinigingsgebruik volgens de Thora is in orde. Enkel, 
die watervaten moeten tot ‘boven’ gevuld worden. Het moet niet een ‘beetje’ 
water zijn, een beetje Thora. Hoe zeggen wij dat, bij onrechtvaardigheid? Als 
er al een beetje meer gerechtigheid werd gedaan … dan waren we reeds 
tevreden! Een beetje meer liefde, een beetje meer waarachtigheid.
Neen, zegt dit verhaal: de volle maat van de Thora. Die hebben we nodig om 
het feestelijke leven in de periferie doorgang te laten vinden. Tot ‘boven’ gevuld!

Het woord ‘boven’, anoo, speelt in het Johannesevangelie een intrige-
rende rol, samen met het bijwoord van anoo, anoothen. Een verhelde-
rende tekst in dit verband is 8,23 waar Jezus in een discussie stelt: ‘Jullie 
zijn van hier beneden, ik ben van boven.’ Dan verder geëxpliciteerd in 
de tekst vers 23: ‘Jullie zijn van deze wereldorde, Ik ben niet van deze 
wereldorde!’ Van ‘boven’ (anoo) betekent: niet van deze wereldorde zijn. 
Daarom moeten mensen in hoofdstuk 3, in verband met de discussie van 
Jezus en Nikodemus over de vraag wanneer mensen geschikt zijn voor 
het Koninkrijk, ‘van boven’ geboren worden (3,3.7), opnieuw en anders 
eraan beginnen. Johannes de Doper legt als vriend van de bruidegom 
getuigenis af en stelt: ‘wie van boven komt, is iemand boven alle anderen 
uit.’ (3,31) Die is niet uit de aarde en spreekt ook niet vanuit de aarde. 
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(3,31) De tegenstelling boven-beneden, hemel-aarde wordt hier door Jo-
hannes wel gehandhaafd. Het is in feite de tegenstelling wel of niet van 
de kosmos, de wereldorde zijn.

De Thora wordt tot boven toe gevuld. Dat is het begin van de redding van dit 
feest. Dat is de discussie tussen de Thora-getrouwen van Israël en de Thora-ge-
trouwen van de Messiaanse beweging. Niet een beetje Thora, maar de volle, 
creatieve, prikkelende werking van Thora en profeten: de Messiaanse inspiratie 
die ‘van bovenaf’ door de Thora gaat. Dan geschiedt het wonder, dan wordt 
water tot sprankelende wijn, Kana primeur, appellation Galilée contrôlée!  

vanwaar

De diakens weten van dit geheim, maar de tafelmeester niet. Er moet toch 
een geheim overblijven? Midden onder u staat hij die gij niet kent (1,26), zo 
hoorden wij van Johannes. De Messiaanse kwaliteiten van de ceremoniemees-
ter kennen we niet, noch zijn oenologische. De tafelmeester is in ieder geval 
zeer verwonderd. Hij weet niet vanwaar deze kwaliteitswijn komt. Dit woordje 
‘vanwaar’ (Gr. pothen) is weer zo’n typisch Johanneïsch woordje, parallel aan 
‘van boven’:

Ter vergelijking: het komt bij Matheüs 5x, Marcus 3x, Lucas 4x en Johan-
nes 13x voor. De voorbeelden zijn veelvuldig: de wind blaast … gij weet 
niet vanwaar en waarheen (3,8)? De Samaritaanse vrouw vraagt Jezus: 
vanwaar komt Gij aan het levende water (4,11)? Ook bij de broden 
voor de spijziging wordt gevraagd: vanwaar kopen wij die (6,5)? De 
hele discussie tussen de Messias en de Judeeërs speelt zich af rond de 
vraag: vanwaar komt Hij (7,27.28; 8,14; 9,29.30). Pontius Pilatus zal de 
vraag ook nog eens stellen: vanwaar zijt gij (19,9)? Jezus geeft hem zelfs 
geen antwoord! Deze wereldorde-mensen hebben geen benul van het 
feit waar de bron van deze Messiaanse dreiging voor hun maatschappe-
lijke orde vandaan komt. Misschien is dit wel het Messiasgeheimenis in 
het Johannesevangelie: men kan de Messias niet traceren en vastleggen 
op zijn herkomst. Het is als die wind die waait waarheen hij wil. Het is 
als die sprankelende wijn, die uit de volle watervaten opborrelt.

Daarom weet de ceremoniemeester niet ‘vanwaar’ de wijn komt. Hij staat in 
de rij van zovelen die het wel mogen ontdekken en beamen. Zo concludeert 
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deze man:
Iedere mens zet de goede wijn eerst voor …
maar gij hebt de goede wijn bewaard tot nu (Gr. arti). (v.10)

Het werkwoord ‘bewaren’ in Johannes staat praktisch altijd voor ‘het bewaren 
van de geboden’ (14,15.21.23.24;15,10.20), behouden van het goede. Dat 
staat voorop. De leider van het feest bevestigt ook dat men deze goede wijn 
‘tot nu’ bewaard heeft. Dat ‘tot nu’ klinkt ook Johanneïsch: Mijn Vader werkt tot 
nu en ook ik werk (op de sabbat, 5,17), daardoor ziet de blinde ‘nu’ (9,19.25). 

heT principiële Teken

Deze Messiaanse wijn is dus van principieel belang om je te wapenen voor de 
‘komende heilstijd’ (olam haba). Het beginsel (archè) van al zijn tekenen is hier 
neergezet. Het is als het ware een teken voor alle andere tekenen. Zo open-
baart Hij zijn gewicht, zijn eer. Beginnend vanuit de marge van Israël – Kana 
in Galilea – laat de Thora zich na een Messiaanse ingreep op het bijzondere 
bruiloftsfeest proeven als exquis en helend. De leerlingen worden overtuigd en 
krijgen vertrouwen in hem. Ze gaan het geloven, die Messiaanse gemeente, 
die zich te Kana in Galilea ging vormen: met de moeder, de feestgangers, de 
diakens, de leerlingen en de Messias zelve. Hij die niet tevreden is met een 
beetje Thora, maar die de ganse, volle, gulle Thora tot werking brengt. Lucas 
drukt het zo uit: Een mooie maat, aangedrukt, gedrukt en overvloeiend, zullen 
ze u in de schoot geven. Met de maat waarmee gij meet, zal aan u worden 
toegemeten. (Lc 6,38)
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het Evangelie naar Johannes, 2016 Vught/Antwerpen 

2 TeNaCH is de Joodse naam voor wat wij het Oude of Eerste Testament noemen. 
TeNaCH is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van de Hebreeuwse 
Bijbel: Thora (de vijf boeken van Mozes),Nebiïm (Profeten) en CHetubim 
(Geschriften).

3 L.A. Snijders, Het verhaal van de getallen in de bijbel, Baarn 1984, pp. 50-51


