Verloop van het leerhuis:
Iemand uit de groep leest het verhaal
voor.
Dan volgt een stille tijd.
Ieder kan de tekst nog eens herlezen.
Schrijf op de tekst wat een woord, een
zin, een beeld, een passage oproept.
Wat valt op in de tekst, welk woord,
welke herhaling?
Waaraan doet het jou denken?
Waar heb je vragen bij?
Ieder krijgt de tijd om in de groep als
hij dit wenst enkele opgeschreven
gedachten te delen.
Pas daarna gaat men in gesprek met
elkaar, stelt men vragen bij… .
Om af te sluiten wordt de tekst samen
herlezen.

Het joodse leerhuis
Zoals de Joden niet alleen over de
geschreven Torah spraken, maar
ook over
de ongeschreven Torah:
‘het samenkomen om een oude
tekst te actualiseren naar de eigen
situatie’

zo willen wij oude verhalen levend
laten worden in ons
midden.
De verhalen vragen een
voortdurende actuele
interpretatie.
Ze zeggen iets over mijn en
jouw leven.
Ze nodigen ons uit om ze op ons
leven te leggen.
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De bruiloft te Kana
Joh.2,1-12

[1] Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van
Jezus was er, [2] en ook Jezus en zijn
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. [3] Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen Hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’ [4] ‘Wat
wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is
nog niet gekomen.’ [5] Daarop sprak
zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe
maar wat Hij jullie zegt, wat het ook
is.’ [6] Nu stonden daar voor het
Joodse reinigingsritueel zes stenen
watervaten, elk met een inhoud van
twee à drie metrete.

[7] Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul
de vaten met water.’ Ze vulden ze tot
de rand. [8] Toen zei Hij: ‘Schep er nu
wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. [9] En toen
de ceremoniemeester het water dat
wijn geworden was, proefde – hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de
bedienden die het water geschept
hadden wisten het wel – riep hij de
bruidegom [10] en zei tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de
goede wijn voor en als ze dronken zijn
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

[11] Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken;
Hij toonde zo zijn grootheid en zijn
leerlingen geloofden in Hem.
[12] Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en
zijn leerlingen, en daar bleven ze een
paar dagen.

