
 
 

 

 

 

Themablad 
 

 

 

De heerlijkheid van het geloof 

In Jezus 
 

 

“Zo maakte Jezus…een begin met de tekenen 

en openbaarde zijn heerlijkheid”  

 

(Joh. 2,11) 

 

 

Januari 2019 
 



 

Opening met gebed 

Huiskerkgebed (van de Hand-out) of bij toerbeurt een persoonlijk gebed. 

 

Lees met elkaar Johannes 2, 1-11 (in meegenomen Bijbel  of rkbijbel.nl) 

Evangelielezing van 2e zondag van het jaar: 20 januari 2019  
 

Reactie 

Ieder: wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?  

Spreek er met elkaar enkele minuten over. Lees daarna de volgende toelichting. 
 

Toelichting op het thema 

Na de inleidingsrede (proloog) en het getuigenis van Johannes de Doper (1,1-

51), waarin de openbaring van de Zoon van God wordt voorbereid, toont Jezus 

zichzelf nu opmerkelijk aan de buitenwereld: Hij begint met een wonder, zijn 

eerste (2,11). De vier evangelies bevatten 34 wonderverhalen, waarvan er 5 

uitsluitend door Johannes, die ze “tekenen” noemt om hiermee de kracht en de 

heerlijkheid  van Jezus namens God aan de mensen te laten zien, vooral voor hen 

die in nood verkeren  (2,1; 5,1; 9,1; 11,1 en 21,1).  Het verhaal roept óns ook op 

om net zoals het water in wijn veranderde ons leven te veranderen. Deze 

tekenen zijn voor Johannes een bevestiging van het ‘aanmatigende’ zelfge-

tuigenis van Jezus met de woorden “Ik ben”, zoals in “Ik ben het Licht van de 

wereld (8,12) of “Ik ben de ware Wijnstok (15,1), zoals in Kana. Jezus maakt 

hiermee waar wat Hij van zichzelf zegt. “Mijn uur” (2,4), d.w.z. de tijd van Jezus’ 

sterven en verheerlijking, wordt niet bepaald  door zijn moeder maar door zijn 

hemelse Vader (13,1) 
 

Richtvragen 

Heb jij weleens een gebeurtenis in je leven meegemaakt, dat je als een wonder of 

teken zou kunnen omschrijven? 

Is het voor jou moeilijk of gemakkelijk te geloven in de wonderen van Jezus? Kun 

je je antwoord toelichten?   

Wat valt je op in het gedrag van Maria en de dienaren? 

 

Voorbeden (lees gezamenlijk)  

Geef goede wijn Heer aan allen die zich inzetten voor een betere samenleving, 

zodat zij aan de dorstigen de beste wijn van Uw liefde kunnen schenken.  

Geef goede wijn Heer aan ons die samen met U de maaltijd vieren, 

zodat zij de vreugde smaken van Uw samenzijn met ons. 

Want Gij zijt de Schenker van alle goede gaven. 

 

Opdracht (voor thuis) 

Waar ervaar jíj de “kracht en de heerlijkheid” van het katholieke geloof? 

 

Afsluiting met gebed (het Onze Vader) 


