Een goed gesprek
Zeven gesprekken met Jezus in het evangelie van
Johannes
Najaar 2018 Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen
2. Jezus en Maria – Wat niet gezegd wordt …
Johannes 2:1-11
In Johannes 2 zijn Maria en Jezus en zijn vrienden te gast op een bruiloft. Het
is de eerste gelegenheid waar Jezus een wonderteken doet. Dat is natuurlijk
niet toevallig en verwijst naar het begin van een nieuwe toekomst die ook zal
beginnen met een Bruiloftsfeest van de Bruid en het Lam.
Maria en Jezus raken kort met elkaar in gesprek. In dit gesprek merken we dat
Jezus ons bestaan ten volle deelt, want we herkennen de spanning tussen een
moeder en haar zelfstandig wordende zoon. Maria heeft moeite om zich niet
te blijven bemoeien met Jezus. En Jezus maakt scherp duidelijk dat Hij nu zijn
eigen weg moet gaan. Maar bij Hem gaat het om zo veel meer dan bij ons
mensen.
Het korte gesprek wordt gevolgd door het wonder van Jezus. Wat niet gezegd
wordt, wordt door Jezus gedaan. En daarmee wordt krijgt het gesprek ook
een diepere betekenis.
Jezus verandert water in wijn om zo tot iedereen te zeggen dat in Hem een
nieuwe werkelijkheid begonnen is waarin niet het ritueel van het uiterlijk
reinigen belangrijk is om tot God te komen, maar de innerlijke reiniging door
het bloed van Christus.
De wijn heeft een diepe betekenis: water is water, maar wijn komt alleen tot
stand als de druiven geperst zijn. Ze worden eerst met voeten getreden voor
er na gisting wijn van gemaakt kan worden.
Zo verwijst Jezus naar de komst van de Bruiloft in de toekomst: die kan er niet
anders komen, tenzij dat Hij zijn leven geeft.
Om nog eens over door te praten:
Herkent u / herken jij gesprekken van moeder en zoon in het gesprek van
Maria en Jezus?
Wat spreekt u / jou het meeste aan in het teken dat Jezus doet als hij water in
wijn verandert?

Bijbelstudie –
In welke gedeeltes in het Oude Testament is de weg die Jezus
voor ons gaat eigenlijk al beschreven? Niet door uiterlijke
reiniging, maar door Gods genade mogen we zonder vrees tot
God komen.
Gebed –
Vader in de hemel, we bidden voor moeders en zonen in het
proces van volwassen worden. Geef hen de wijsheid om
respect te hebben voor elkaar en de moed om grenzen aan te
geven en te respecteren.
Heer, we danken u voor wat U door het wonderteken uit
Johannes 2 tot ons wilt zeggen over wie U voor ons wilt zijn.
In beweging –
Wat zou je nog tegen je moeder of je zoon (hebben) willen
zeggen? Je kan het opschrijven, tegen je zoon of moeder
zeggen of in gebed bij God brengen als dat niet (meer) kan.
Kinderen – Zijn er momenten dat je denkt: nu hoeft mijn
vader of mijn moeder niet meer mee. Wat vindt je vader of
moeder daarvan?
Thuis –
Het zal voor Maria niet makkelijk geweest zijn om als moeder
mee te maken wat er met haar zoon gebeurde.
Zeven teksten over Maria:
Jesaja 7: 13-17; Lukas 1:26-38; Matteus 1: 18-25; Lukas 2: 3152; Johannes 2:1-11; Johannes 19:25-30; Handelingen 1: 1214
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