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Tweede zondag na Driekoningen 
Epistel: H. Paulus aan de Romeinen : 12, 6 – 16 
Evangelie: Johannes: 2, 1 – 11 

 
Op het feest van Driekoningen vierden we de driedubbele verschijning 
van Jezus Christus als God aan de volkeren. Hij is niet meer het 
hulpeloos Kindje, maar Koning over de hele wereld. Hij liet zich door de 
Wijzen, vertegenwoordigers van de mensen, aanbidden, danken, 
geschenken aanbieden. Het zijn geschenken met een betekenis: goud om 
Hem te erkennen als koning, wierook om Hem te erkennen als God en 
mirre om Hem te erkennen als mens.  
Op 13 januari, de laatste octaaf dag na Driekoningen, vierden we het 
Doopsel van Jezus. Daar opent zich de hemel en God de Vader 
verkondigt dat Christus de Zoon van God is.  
Vandaag luisteren we naar het evangelie over de bruiloft te Kana. Hier is 
het dat Jezus, op vraag van zijn moeder de heilige Maagd Maria, zijn 
eerste openbaar wonder verricht : Hij verandert water in wijn. 



In de liturgie kan de Kerk haar vreugde niet meer verbergen. Reeds in 
het Introïtus van de Mis klinkt de vraag aan de hele wereld om mee te 
juichen ! “ Ps 65, 4. Geheel de aarde aanbidt U, God, en prijze U en 
zinge een loflied voor uw naam, o Allerhoogste. Ps 65, 1 – 2. Juicht God 
toe, gij ganse aarde, zingt een loflied voor zijn naam; en brengt lof aan 
zijn heerlijkheid.” 
Ook in het graduale, het offertorium klinkt vreugde. 
Het epistel is als het ware de korte inhoud van al wat Jezus predikte. Op 
een bruiloft draagt men een bruiloftskleed… met deugden versierd . 
De Heilige Mis is een bruiloftsviering. De stemming in heel deze H. Mis 
is blij. Wat wij ons misschien niet altijd bewust zijn is dat die bruiloft 
het zinnebeeld is van wat er alle dagen in de H. Mis gebeurt: het wonder 
van Kana wordt dagelijks hernieuwd door de verandering van het brood 
en de wijn in het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus.  
Tijdens de offerande brengen wij aan Jezus met het symbool van het 
water, ons hart, onze wil, ons werk, onze offergave, ons gebed en 
lijden… alles is slechts zo nietig als water… 
Dan komt Christus tijdens de consecratie  en herdoet het wonder van 
Kana. De druppel water, verwijzend naar de menselijkheid van Jezus, 
die in de kelk gedaan wordt tijdens de offerande samen met de wijn die 
verwijst naar zijn godheid, verandert tijdens de consecratie in Jezus’ 
heilig Bloed.  
Christus neemt ons mee in zijn offer aan God de Vader. Zo wordt ons 
gebed in Christus in de Heilige Mis het hoogste  gebed op aarde. 
 
Christus heeft de goede wijn op de bruiloft te Kana tot het laatst 
bewaard. Zo is het nu nog steeds: de heilige communie ontvangen wij tot 
op het einde van de Heilige Mis. 
 Wie naar een bruiloftsfeest gaan, bereiden dat dagen vooraf voor met 
feestelijke kledij, met geschenken.  
Bij een werelds feest geeft de gastheer geschenken aan zijn genodigden; 
tijdens de Heilige Mis geeft Christus zichzelf aan ons.  
Een gastheer blijft maar een korte tijd bij ons; Christus blijft altijd bij 
ons ..met zijn genade.  
Het feest dat Christus geeft wordt iedere dag hernieuwd en …blijft 
eeuwig duren. 
 
 
 



De zes kruiken wijn in onze Foyer 
Op de aarden kruiken staat vermeld wat E.H. Frans Van der Voort (+ 
2011) aan de jongeren van onze Foyer Marthe Robin voorhield: wanneer 
wij de kruiken boordevol vullen met water, dit wil zeggen met ons 
gebed, ons werk, ons gegeven woord, onze gemeenschap, onder leiding 
van de priester en onder de hoge bescherming van de Heilige Maagd 
Maria, dan zal Jezus, op vraag van Zijn Moeder, ook voor ons het 
wonder van Kana hernemen: het water veranderen in wijn ! 
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