
Info vooraf. Tijdens de Kerstnacht 2019 heb ik in de dienst een brief voor gelezen. 

Sinds ik in 1990 predikant werd, heb ik met regelmaat brieven als uitleg gebruikt. De 

eerste keer was bij een Doop, en speelde de doopbrief van Dietrich Bonhoeffer door 

mijn hoofd. Bij latere doopdiensten keerden de brieven aan dopelingen terug. Ik heb 

ook vaak ouders bij Bavo diensten aangezet tot schrijven van brieven aan hun kind.  

Wat ik in de Kerstnacht nog niet wist, was dat de brieven na Kerst tot een serie 

uitgroeiden. Zo werd de Kerstbrief de eerste brief in een rij. Steeds was een lezing 

over het eerste optreden van Jezus de aanleiding. Zo ontstonden nu vier brieven die 

ik met veel plezier heb geschreven en voor gelezen. Zonder een aandachtig gehoor 

tegenover mij was dit niet gelukt. 

Zondag 19 januari 2020  Johannes 2 De Bruiloft te Kana 

Goede God!   

Ja, weer een brief van mij. Ja, weer een verhaal dat een adres zoekt. Ja, weer waag 

ik het om mij tot u te richten. Al weet ik soms niet goed wat of wie ik me bij u moet 

voorstellen. Immers, wie bent u God? Wie bent u echt? Ik bedoel dat niet eisend, 

dwingend of autoritair, het is eerder mijn onzekerheid die zich hierin uit. Want hoe 

goed of slecht kennen wij mensen u? En wat bedoelen we als we zeggen “u te 

kennen?”. Om jezelf als mens te (leren) kennen is al een levenslange taak.  

Aan de andere kant, hoe dit Evangelie naar Johannes vertelt over die bruiloft te 

Kana, hoe Jezus ongezien en verborgen voor de meesten der aanwezigen water in 

wijn verandert, en niet in een beetje wijn maar echt véél, reusachtig veel!  – dát is 

prachtig! Dát is goed! Dát is groots! Als zo’n verhaal de kiem vormt van heel Jezus 

optreden, van heel uw inzet God – dat is prachtig. Dat kan kleur, geur en smaal aan 

het leven geven. Omdat het een lach op het gezicht van mensen brengt.                                           

Ik wil u iets schrijven, God. Heel lang heb ik gedacht dat geloven, en ook u God, 

dingen zijn die diep in het binnenste van een mens thuis horen, dat ze daar een 

aparte wereld vormen. Het heeft even geduurd voordat ik door kreeg dat geloven 

bedoeld is om mensen méér te laten leven! Het betekent dat wij ons juist niet naar 

binnen dienen te keren maar naar buiten, ons niet van de wereld afsluiten maar er 

juist helemaal in opgaand. U God, wilt dat wij leven, zo staat ergens in de Bijbel, en ik 

dacht altijd te lezen: u wilt dat wij geloven. Niet dus! U wilt dat wij leven en biedt 

geloven aan als hulp en stimulans om te leven. Om het maar gelijk te zeggen, dat is 

nogal een ommezwaai! Bovendien een die ons midden in de wereld plaatst, zonder 

beschutting, zonder verweer. Ik begin soms wel eens te denken: willen wij echt 

midden in de wereld staan, als mens met de mensen, dan hebben we veel geloof in 

God nodig!   

Misschien zegt u: dat is nogal abstract. Goed, laat me concreet worden. Bij de bruiloft 

te Kana gaat het om liefde, om de bijzondere band tussen twee en het feest om hen 

heen. Nu kan ik met mooie woorden die liefde toe lichten. Maar u wilt vooral dat wij 

die liefde leven! U wilt vooral dat dit woord liefde vlees wordt in ons samenleven! U 

wilt vooral dat wij doen wat het woord liefde zegt. En kijk, dat vind ik moeilijk. Om in 

een wereld waar liefde niet de toon aangeeft, liefde te doen? Om tussen mensen die 

meestal niet lief zijn voor elkaar, zelf liefde te doen? Om in onze wereld waar je 



voorlopig niet op wederliefde hoeft te rekenen, toch als eerste liefde te doen en dat 

vol te houden? Begrijpt u wat ik bedoel. Enerzijds is heel duidelijk wat u vraagt, maar 

aan de andere kant zo angstaanjagend open. Vandaar mijn gedachte: willen wij echt 

midden in de wereld staan, als mens met de mensen, dan hebben we veel geloof in 

God nodig!    

Meer nog, al betreft dit direct u God, en opnieuw zo’n ommezwaai.. Ze zeggen dat u 

ver weg bent, op afstand staat van ons mensen, ergens te vinden bent in die grote 

wijdse verre hemel. En dat het u koud laat wat gebeurt tussen mensen, op deze 

aarde. Toch laat het u niet koud wat in Kana gebeurt, beslist geen wereldstad. U blijft 

niet op afstand als de wijn op raakt en de liefde tussen mensen weg sijpelt. U houdt u 

zelf niet terug als vreugde dreigt te kantelen in verlies. Is dat uw heerlijkheid – dat u 

door Jezus water in wijn verandert, tot vreugde van alle aanwezigen!? En als dat uw 

heerlijkheid is, hoeveel meer van u dienen wij nog te weten? Of hoeveel meer u nog 

te kennen? Als dit zo is, dat u God betrokken bent, menselijke vreugde en heil op het 

oog heeft, dan is dat groots, heerlijk. U als verre onbekende ongeziene in een verre 

hemel levende God – die ons heil op het oog heeft!? Soms God, vergeef me dat ik 

het zeg, vraagt U wel veel vertrouwen van ons!  

Dit wil ik u vandaag schrijven op Kanazondag. Vooral dat U mij niet los laat. Dit keer 

geen bedankje maar meer een ontboezeming. Het zal niet de laatste zijn, verwacht 

ik. Nou ja, als slot, toch één bedankje. Voor Uw luisterend oor, voor uw geduld.  

Amen.  

 


