De weg die Jezus gaat
Te Kana in Galilea is er een trouwfeest. De moeder van Jezus is daar. Ook Jezus en zijn
leerlingen zijn op het feest uitgenodigd. Wanneer de wijn opraakt, zegt Maria tegen Jezus: ‘Ze
hebben geen wijn meer.’ Jezus zegt: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Mijn uur is nog niet gekomen.’
Zijn moeder zegt tegen de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal.’ Nu staan daar zes grote
kruiken, elk van wel honderd liter. Jezus zegt tegen de bedienden: ‘Doet die kruiken vol water.’
Ze vullen ze tot aan de rand. Dan zegt Hij: ‘Schep er nu wat uit en brengt dat aan de
tafelmeester.’ Dat doen ze. De tafelmeester proeft het water dat in wijn veranderd is. Hij weet
niet waar die wijn vandaan komt. Maar de bedienden die het water geschept hebben, weten het
wél. Zodra hij geproefd heeft, roept hij de bruidegom en zegt: ‘Iedereen zet eerst de goede
wijn voor en wanneer men wat gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe
bewaard.’
Naar Johannes 2, 1-10
Jezus gaat naar Galilea. Daarvoor gaat Hij door Samaria. (Meestal deden de joden dat niet. Ze
wilden niets met de Samaritanen te maken hebben.) Zo komt Jezus bij de Samaritaanse stad
Sichar. Hij is moe van de reis en gaat bij een bron zitten. Het is middag. De zon staat hoog aan
de hemel. Een Samaritaanse vrouw komt water putten. Jezus vraagt: ‘Geef Mij wat te drinken.’
Maar de vrouw zegt: ‘Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’ (De
Joden wilden namelijk niets met Samaritanen te maken hebben.) Jezus zegt: ‘Als u wist wie met u
spreekt, dan had u aan Mij water gevraagd en Ik had u levend water gegeven.’ ‘Maar Heer,’ zegt
de vrouw, ‘Hoe kunt U zoiets zeggen? U hebt niet eens een emmer en de put is heel diep. Waar
wilt U dan dat levende water vandaan halen?’ Jezus antwoordt: ‘Iedereen die drinkt van dit
water, krijgt weer dorst, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal nooit of nooit
nog dorst hebben.’ ‘Heer,’ zegt de vrouw, ‘geef mij van dat water, dan zal ik nooit meer dorst
hebben en dan moet ik hier niet telkens komen om water te putten.’
Naar Johannes 4, 1-15
Jezus komt in Jericho. Daar woont een man die Zacheüs heet. Hij is oppertollenaar en hij is rijk.
Hij wil wel eens zien wat Jezus voor iemand is, maar het lukt hem niet omdat er zoveel mensen
zijn, en hij klein is. Daarom rent hij vooruit en klimt in een boom om Jezus te kunnen zien.
Wanneer Jezus bij die plek komt, kijkt Hij omhoog en zegt: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ Hij komt vlug naar beneden en ontvangt Hem met vreugde.
Iedereen die het ziet spreekt er schande van. ‘Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeggen ze.
Zacheüs zegt tot Jezus: ‘Heer, hier is de helft van mijn geld. Het is voor de arme mensen. En aan
alle mensen die ik te veel heb laten betalen, geef ik hun geld terug.' Jezus zegt: 'Dat is goed, ook
jij bent een vriend van God.’
Naar Lucas 19, 1-10
Wanneer Jezus enkele dagen later weer in Kafarnaüm is, hoort men dat Hij thuis is. Er komen
zoveel mensen naar Hem toe dat ze zelfs niet meer bij de deur kunnen komen. Vier mannen
komen een verlamde bij Hem brengen, Ze kunnen niet bij Jezus geraken. Daarom halen ze de
dakbedekking weg boven zijn hoofd. En wanneer ze een opening gemaakt hebben, laten ze het bed
waar de verlamde op ligt, zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zegt Jezus tegen de verlamde:
‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Nu zitten daar een paar schriftgeleerden die zeggen:
‘Hoe kan die man zoiets zeggen? Wie anders dan God kan zonden vergeven?’ Jezus doorziet hun
bezwaren. Hij vraagt: ‘Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger? Tegen de
verlamde te zeggen: “Uw zonden worden vergeven”, of te zeggen: “Sta op en pak uw bed en loop?”
Dan zegt Hij, tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En de man staat op, neemt
zijn bed en gaat weg voor het oog van iedereen, zodat ze God verheerlijken. ‘Zoiets hebben we
nog nooit gezien’, zeggen ze.
Naar Marcus 2, 1-12

