
 
 

 

Hier wordt uw woord van kracht 

overweging bij Hosea 14,2-8 en Johannes 4,43-54 

(Klaas Holwerda, Bergkerk Amersfoort, zondag 27 juni 2021) 

 

Zeg ik: Kana - dan mompelt u allicht: iets met water en wijn, of zoiets. Het is ongetwijfeld een 

van de meest bekende verhalen uit het vierde evangelie, dat elk jaar zo rond 20 januari voorbij 

komt in de zondagmorgenviering en nog bovendien een graag geziene gast is in kerkelijke 

huwelijksvieringen. Het verhaal van de bruiloft die ternauwernood en op een wat raadselachtige 

manier gered wordt. 

 

Dat de evangelist een paar bladzijden verder nog een tweede verhaal schrijft dat zich ook 

afspeelt in Kana - het is aanmerkelijk minder bekend. Het is meteen al een van de eerste 

verrassingen van het koud een maand geleden gestarte experiment het evangelie naar Johannes 

eens een keer woord voor woord te spellen. 

 

En zo horen we nu vanmorgen dat andere en veel minder bekende verhaal uit Kana. En dat niet 

alleen. Wat meer is: de verteller geeft ons voor en na zo veel herinneringen mee aan dat 

eerdere teken in Kana, dat de hint ons niet mag ontgaan. 

 

Lijkt het niet de bedoeling dat wij het ene verhaal op het andere leggen en zien hoe beide 

verhalen naadloos op elkaar rijmen, om zo te zeggen? Alsof de evangelist wil zeggen: het 

tweede verhaal is geen nieuw verhaal, maar het eerste verhaal opnieuw, het eerste verhaal 

onder een andere gezichtshoek nog een keer verteld? 

 

Ik neem u mee door het rijm tussen beide verhalen en kom dan terug op de vraag: wat betekent 

al dit rijm? 

 

In het eerste verhaal vraagt de moeder van Jezus iets voor de gastheer: aanvulling van het 

tekort (Jh.2,3). In het tweede verhaal vraagt de vader van een zoon iets voor zijn zoon: 

genezing van ziekte (Jh.4,47). Jezus wijst zowel zijn moeder af -wat is er tussen mij en jou, 

vrouw? (Jh.2,4)- als ook de vader van koninklijke allure - vrij vertaald: waarom zou ik, als jullie 

alleen maar aandacht hebben voor de kunstjes die ik doe? (Jh.4,48). Zowel de een als de ander 

blijft aandringen. Volg zijn instructies nauwgezet op, zegt de moeder tegen de diakenen, het 

keukenpersoneel (Jh.2,5). En de vader tot Jezus zelf, kort en krachtig: Heer, daal af, voor mijn 

kindje sterft (Jh.4,49). In zowel het ene als het andere verhaal spreekt Jezus, in wie het spreken 

van God mens geworden is (Jh.1,14), niet meer dan een enkel woord dat zonder zien 

vertrouwen vraagt. Daar: vul de vaten met water! (Jh.2,7). Hier: Ga op weg, je zoon leeft 

(Jh.4,50). Zowel in het ene als het andere verhaal tekent in de weg van gevolg geven aan dat 

woord het heilzame effect zich af, zonder dat de vinger er precies op gelegd kan worden: 

verbazing over de beste wijn tot het laatst bewaard daar (Jh.2,10); het bericht van leven van de 

zoon dat de vader nog onderweg al tegemoet komt, hier (Jh.4,51). In het eerste verhaal 

ontwikkelen de leerlingen vertrouwen in Jezus (Jh.2,11), in het tweede verhaal de vader en heel 

zijn huis (Jh.4,53). En dat in beide gevallen niet op de sceptische manier van: eerst zien en dan 

geloven. Maar eerst het woord gehoor geven en dan gaandeweg zien en in het vertrouwen 

bevestigd worden. Zowel daar (Jh.2,11) als hier (Jh.4,54) tenslotte is sprake van een teken dat 

Jezus doet. 

 

Wat betekent nu dit alles? Is het wellicht dit, dat het in het verhaal over gemis en tekort 

tegenover overvloed (het eerste verhaal in Kana) ook en ten diepste gaat om het verhaal over 

dood en leven (het tweede verhaal in Kana)? 

 

Nog iets: beide verhalen in Kana spelen zich af op de derde dag (Jh.2,1; 4,43). En is dat in de 

bijbel niet altijd de beslissende dag? (Gn.22,4; Ex.19,16; Ho.6,2; Es.5,1) In het eerste verhaal is 

het uur nog niet daar (Jh.2,4). In het tweede verhaal blijkt de koorts geweken en de genezing 

ingetreden op het zevende uur (Jh.4,52), het uur waarop Jezus het woord van leven sprak 

(Jh.4,53), het uur van de opstanding, diep in de paasnacht. 



 
 

 

 

De taal van Johannes is zo fascinerend rijk aan gelaagde beelden, aan onder- en boventonen die 

meeklinken. Klinkt wellicht mee dat die vader uit zijn koninklijke allure moet afdalen en 

eenvoudig mens met de mensen worden om zijn klein gehouden kind -'mijn kindje' zegt hij heel 

opvallend (Jh.4,49): staat hijzelf de ontwikkeling van zijn zoon misschien ongemerkt in de weg?- 

als zoon terug te ontvangen? 

 

En resoneert hier tussen de regels wellicht dat andere verhaal, dat oerverhaal van een vader en 

een zoon, dat zich al evenzeer op de derde dag voltrekt (Gn.22,4): het verhaal van Abraham en 

Izaäk (Gn.22), de vader die datzelfde woord te doen gegeven wordt: Ga! (Gn.22,2), de vader 

die elke claim op zijn kind moet leren loslaten om hem als zoon en als uit de doden opnieuw te 

ontvangen (Hb.11,18-19)? Een van de grote verhalen die klinken in de paasnacht waarom in 

heel het vierde evangelie alles lijkt te draaien? 

 

Is niet in de profetie voor vanmorgen een vergelijkbare omslag aan de orde? Iemand 

verwoordde dat als volgt: Weg, dat waanbeeld van macht en maakbaarheid, die hoogmoed, 

alleenheerser, leugenaar van waarachtig leven. Geloven is opengaan voor het Onuitsprekelijke, 

de Onnoembare, die raakt tot in mijn kern, uit mijn comfortzone getild worden en weten: dit is 

liefde, werkelijk leven. Is de dood het laatste woord of het leven uit de dood door de dood 

gegaan? Alleen in eenzaam staan voor God openbaart zich kracht tot opstanding en gave van 

gemeenschap. (Zuster Scholastica) 

 

Het schilderij van Corja Bekius op de orde van dienst is geïnspireerd op liedregels van Andries 

Govaart: 

 Het leven verliest zijn glans,     

 het vuur verdoft in de ogen. 

 De grond die ons draagt 

 beeft en schuift, 

 een schrille kreet van de vogel. 

 

 Maar jij zalft mijn handen, mijn hoofd, 

 behoedt mij voor dwalen. 

 Een vuur ben je, heilige grond, 

 lichtweg in het dal van de dood. 

 (Zingend Geloven 8-31) 

 

Nog eenmaal die twee op elkaar rijmende 

verhalen, eenmaal en andermaal in Kana in 

Galilea op de derde dag (Jh.2,1; 4,46). Hoe 

treffend de antwoordpsalm vanmorgen: Want 

eenmaal heeft God het gezegd en andermaal 

verstond ik: kracht heeft in God zijn grondslag 

(Ps.62,12). 

 

De slotregel van het evangelie voor vanmorgen 

zegt ... Ja, wat zegt die eigenlijk? Je kunt 

vertalen: Dit tweede teken al weer deed Jezus. 

Maar ligt niet meer voor de hand: Dit teken, 

weer, voor de tweede keer, deed Jezus nadat hij 

uit Judea naar Galilea was gekomen (Jh.4,54)? 

Alsof het verhaal tussen neus en lippen door ook nog even antwoord geeft op de vraag van 

Nicodemus die precies diezelfde woorden gebruikte: Een mens toch niet weer, voor de tweede 

keer, de moederschoot ingaan en geboren worden (Jh.3,4)? In de paasnacht is alles mogelijk: 

als uit de doden geboren worden tot een nieuw bestaan. 

 


