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Dit is die tweede Sondag na Epifanie. Ons staan steeds stil by die 

onthulling of manifestasie (epifanie) van wie Jesus van Nasaret 

regtig is. Die eerste hoofstukke van die Johannes Evangelie gaan 

presies daaroor. Teen die einde van hoofstuk 1 verklaar Jesus 

teenoor Nataniël: “... julle sal die Hemel oop sien en julle sal die 

engele van God sien op en afklim na die Seun van die mens toe” 

(1:51). Vanuit die hemel kom daar ‘n gesig, dit word bekendgemaak, 

geopenbaar, die gordyn skuif weg en wat sien ons? Engele van God 



wat afklim om bekend te maak dat Jesus van Nasaret die Seun van 

God is, om te kom openbaar dat dit God self is wat vanuit die hemel 

in ons menslike bestaan in afgeklim het.  Die verkeer tussen hemel 

en aarde is nou moontlik, daar’s ‘n weg, ‘n oop deur ... Jesus baan 

self vir ons dié weg.  

Dan begin hoofstuk 2 met die woorde: “En (in Grieks kai) op die derde 

dag was daar ‘n bruilof in Kana”. Ek het eenmaal ‘n aangrypende 

preek oor dié voegwoord “en” waarmee die hoofstuk begin gehoor. 

Hoekom sou Johannes die nuwe hoofstuk met die woord en begin? 

Want die en is bedoel om die verhaal van die gewone bruilof in die 

dorpie Kana direk aan vorige hoofstuk se geopende hemel te koppel 

– die bruilof gebeur onder hierdie oop hemel, sê dit! En dit maak al 

die verskil. Dit maak dat ‘n droewige verleentheid in ‘n vrolike fees 

verander.  

Jesus en sy moeder en dissipels was gaste op die gewone, 

kleindorpse bruilof. Bruilofte was groot makieties in daardie tyd; dit 

kon sommer ‘n hele week lank duur. Die bruidegom was 

verantwoordelik vir die wyn. Toe raak die wyn op. ‘n Reuse 

verleentheid! Maria por toe haar seun aan: “kan jy nie iets doen om 

die arme bruidegom uit sy verknorsing te help nie?” En dan verander 

Jesus die ses klipkanne met die water waarmee die gaste hulle moes 

reinig in wyn. Veel beter wyn as die eerstes wat opgeraak het. Die 

seremoniemeester was verbaas, die bruidegom se eer is gered, en 

die gaste kon verder vrolik feesvier.  

Maar, so sê Johannes, dié verhaal gaan nie eintlik oor die bruilof nie; 

dit gaan eerder oor ‘n eerste teken, ‘n illustrasie van hoe mense se 

lewens kan verander omdat die hemel nou oopgegaan het en daar 

‘n en tussen die oop hemel en ons gewone aardse lewe staan. In vers 

11 lees ons Jesus het deur hierdie eerste wonderteken sy heerlikheid 

laat blyk, dit bekendgemaak. Hy is die Seun van God, Hy is gestuurde 

van die Vader, Hyself is die oop deur wat verkeer tussen hemel en 



aarde moontlik maak, die weg tussen God en mens. Hy is God wat 

mens kom word het, tussen ons kom woon het, saam met ons kom 

bruilof vier het en begrafnis kom hou het, aan ons feestafels en by 

ons siekbed kom sit het, daar waar ons verlies ervaar en pyn en vrees 

dit saam kom dra het. Tussen die oop hemel en ons gewone aardse 

lewe is daar ‘n en, ‘n koppelwoord wat die twee aanmekaar bind. Dis 

wat Jesus hier bekendmaak.  

En wie dít glo, vir hulle kom daar verrassende nuwe 

lewensmoontlikhede, daar gaan ‘n hele nuwe wêreld oop. Jou oë 

gaan oop, daar gebeur ‘n epifanie, ‘n openbaring. Dan kyk en dink en 

doen jy anders. Dan is daar egte troos en hoop en nuwe vreugde. Ek 

onderstreep net vier nuwe insigte wat kom as ons glo dat die hemel 

oopgegaan het met die koms van Jesus Christus:  

1. Die water in die klipkanne was bedoel vir die Joodse 

reinigingsgebruike. Dit was deel van hul godsdienstige rituele 

waarmee mense hulleself moes probeer skoonkry het, hul sondes 

simbolies mee moes afgewas. Dit was deel van die wetsvoorskrifte 

waarmee hulle hul eie saligheid moes verdien. Nou is dit juis dié 

reinigingswater wat Jesus in wyn verander. Want hierdie 

reinigingswater was nou nie meer nodig nie. Hy wat Jesus is sou deur 

sy eie bloed ons kom skoon was, volledig reinig. In plaas van die juk 

van wetsvoorskrifte gee Hy vir ons wyn, feesviering – om vanuit die 

genade te kan lewe bring louter vreugde! Hy vat dit wat ons diepste 

verleentheid was weg, en gee in die plek daarvan blydskap en 

dankbaarheid, ‘n nuwe vryheid.  

2. Dat hierdie eerste wonderteken spesifiek op ‘n bruilof gebeur 

het, was ook betekenisvol. Telkens is dit in die Ou Testament 

voorspel dat daar ‘n vredestyd – God se groot Sjaloom – sou  

aanbreek wanneer die beloofde Messias sou kom. Die aanbreek van 

die vrederyk word dan dikwels met ‘n bruilof vergelyk, en die Messias 

as die Bruidegom. Hier neem Jesus die rol van die bruidegom oor, Hy 



word die gasheer wat die wyn voorsien. Hy is die beloofde 

Bruidegom op die bruilofsfees waarop die aanbreek van God se 

nuwe wêreld aankondig en gevier word. Dis wat hierdie 

wonderteken vir ons wil openbaar.    

3. Dat die wonder spesifiek ook met wyn te doen het, is net so 

betekenisvol. Die profeet Amos skryf byvoorbeeld oor dié komende 

vrederyk van God: “Daar kom ‘n tyd, sê die Here ... Die berge sal van 

druiwesap drup, al die heuwels sal deurnat wees. Ek sal die lot van 

my volk Israel verander: hulle sal die verlate stede herbou en 

bewoon, hulle sal wingerde plant en die wyn daarvan drink, hulle sal 

tuine aanlê en die vrugte daarvan eet” (Amos 9:13-14). God se nuwe 

wêreld beloof vreugde. En  onthou, Amos het dit geskryf vir mense 

wat in ellende sit vanweë hul eie boosheid, ballinge wat verlang na 

en droom oor ‘n nuwe toekoms, mense wat soos ons vandag uitsien 

na ‘n nuwe toekoms. En hier gebeur dit! Jesus is die Messias wat 

water in wyn kom verander, droefgeestigheid in  feestelikheid kom 

verander. Dis wat ‘n oop hemel beteken.  

4. Jesus het hier nogal ‘n oorvloed wyn gemaak – ses klipkanne 

tot boordens toe vol! Elkeen kon honderd liter vat. “Wat het hulle toe 

met al die baie wyn gemaak”, het ‘n stuitige teologiese student 

eendag aan ‘n wyse ou teoloog gevra. Die ou professor het met ‘n 

glimlag geantwoord: “hulle het nie alles opgedrink nie, want elke 

keer as ons vandag nagmaal vier, drink ons steeds daarvan!” Hierdie 

eerste teken sou heenwys na Jesus Christus se eie bloed wat Hy vir 

ons gestort het, sy liggaam wat vir ons gebreek is – sodat ons kan 

lewe, die lewe in al die volheid en oorvloed daarvan uit genade kan 

ontvang en dankbaar kan vier.  

Want julle sal die hemel oop sien 

en 

op die derde dag was daar ‘n bruilof in Kana ... Jesus en sy dissipels is 

ook na die Bruilof toe genooi. 


