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preek
gemeente van de Heer die ons verschenen is,
lieve mensen van God,

In de winter van 1996 moesten we bij het vak Nieuwe Testament een werkstuk 
maken over Johannes 2: 1-11, het verhaal over de bruiloft te Kana. Een exegetisch 
werkstuk, met een precieze analyse van de tekst. Van de tekst zelf en van de tekst in
de context van het hele Evangelie naar Johannes. En ik gaf mijn stuk de titel: “Het 
eerste tipje van de sluier”.  Verwijzend naar de bruiloft, maar ook naar de functie van 
dit verhaal in het geheel. Het is in het Johannesevangelie de eerste keer dat Jezus in
het openbaar verschijnt en er een teken neerzet, dat onthult dat Hij een bijzondere 
mens is. Bij zijn leven zullen er nog zes volgen, die meer en meer de sluier van een 
andere dimensie doen oplichten en die meer en meer laten zien dat deze bijzondere 
mens een zeer nauwe band met God heeft en de dimensie van God wil delen met de
wereld.  
Johannes zelf neemt in zijn Evangelie deze beroemde passage op dat God de 
wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, en dat met het oog 
op een andere dimensie: die van het Eeuwigheidsleven, waarvan een tipje van de 
sluier wordt opgelicht in de tekenen die Jezus verricht. Vaak worden ze wonderen 
genoemd en vaak, en begrijpelijk, wordt dan de vraag gesteld hoe dat toch kan: 
water dat opeens wijn wordt, een zieke die genezen wordt, een dode die opstaat...? 
Teken zeven is namelijk de opwekking van Lazarus, als een voorteken van Jezus' 
eigen opstanding. Het is beter om te spreken over tekenen, omdat ze verwijzen naar 



iets groters, de dimensie van de ziel, de dimensie van Gods grote liefde en van de 
Heilige Geest van God, die Jezus vervulde bij zijn doop, het verhaal dat vlak voor de 
bruiloft te Kana is geplaatst. Een teken, een verwijzing, een diepere grond, een 
symbolische werkelijkheid.

De symbolische betekenis van het water dat in wijn verandert is dat de doodsheid 
wordt vervuld van nieuwe leven. Water, stilstaand water, majem, staat in de Joodse 
traditie voor dood. Wijn, bruisende wijn, jajin, staat in die traditie voor leven. Een 
joodse bruiloft, volgens joodse rituelen, zeven dagen lang, een groot feest... Als daar 
de wijn opraakt valt het feest in het water. Als er nieuwe wijn geschonken wordt, 
wordt er uit een ander vaatje getapt en komt het leven en de levendigheid terug. En 
dat op dit zo belangrijke levensmoment van het bruispaar en hun families.

Wanneer je afscheid neemt van een taak of een ambt, of er nog een termijn mee 
verder gaat, of aantreedt om een taak of ambt op je te nemen is dat ook een 
levensmoment. Zo mogen we dat beslist duiden. 

En voor sommigen is het een moment van terugblikken naar vier, of acht of twaalf 
jaar dat je actief was binnen je functie. Het was niet altijd feest, we hebben in de 
afgelopen jaren best veel meegemaakt met elkaar als gemeente en het was niet 
altijd even makkelijk om daar je weg in te vinden. Ook je persoonlijke leven kon in 
een heel ander vaarwater terecht komen en de glans van je leven omsluieren met 
dofheid en verdriet. Er waren momenten dat je weer nieuwe kracht ontving, dat er 
toch weer nieuw leven kwam, dat de geest je weer aanraakte. Dat als je terugblikt op
de periode die achter je ligt en die je afsluit. Die je, zo mogen we hopen, op een 
mooie en goede manier af kunt sluiten. En waar je ook in gezamenlijkheid op terug 
kunt blikken. 

Evenzo goed als je gaat beginnen aan een nieuwe taak, een nieuw ambt…. Je weet 
niet wat er gaat gebeuren. 

De uitnodiging voor de bruiloft, zou je kunnen zeggen, ligt klaar. Je gaat eraan 
beginnen, maar weet niet wat er die zeven dagen, verspreid over een aantal jaren,  
kan gaan gebeuren. Dat weten wij niet van tevoren. Het kan zijn dat het een 
prachtige, inspirerende, hoopvolle, vreugdevolle tijd wordt. Het kan ook zijn dat we 
tegenslagen mee gaan maken. Dat we misschien door een dal van duisternis 
moeten, in je functie of in je persoonlijke leven (dit geldt voor ons allen), dat weten 
we niet van tevoren. 

Het feest kan in het water vallen, het feest kan bedorven raken. Maar, en dat is ook 
de kracht van het verhaal dat we vandaag met elkaar delen, er is ook die andere 
dimensie, dat teken dat Jezus heeft neergezet. Niet alleen voor de bruiloftsgasten, 
maar voor ons allemaal die Hij heeft uitgenodigd voor zijn grote bruiloftsfeest.

Het teken is dat er toch altijd en opnieuw de mogelijkheid bestaat dat er een nieuwe 
dimensie komt. En dat Jezus daarvan nu het tipje van de sluier oplicht. Het eerste 
tipje nog maar, veel meer is ons beloofd. Veel meer en groter mogen we hopen en 
verwachten. En met die werkelijkheid, die nieuwe dimensie komt er Licht naar ons 
toe! Licht dat uitgaat van God, dat door de sluier heen, naar ons toe straalt. Licht als 



die boog, dat witte licht, dat zich in de verschillende kleuren en vormen aan ons 
voordoet, aan ons allen.

Iemand zei het zo mooi; ‘Het is de ervaring dat het Licht door ons heen straalt, door 
ons allen. Dat het uitgesproken wordt.' 
Dat we er samen van mogen getuigen, we ervan mogen drinken. Dat we ervan 
mogen leven. Dat we ons er gezegend mee mogen weten.

Amen

zegen
John O'Donohue (uit zijn boek Anam Cara)

Dat je in je leven de tegenwoordigheid, 
de kracht en het licht van je ziel beseffen mag.
Dat je in mag zien dat je nooit alleen bent,
dat je ziel in haar helderheid en verbondenheid 
met jou je nauw verbindt met het ritme van het heelal.
Dat je respect mag hebben voor je eigen individualiteit en anderszijn.
Dat je mag beseffen dat de vorm van je ziel uniek is,
dat je hier een speciale bestemming hebt
en dat er achter de façade van je leven 
iets schoons, goeds en eeuwigs plaatsvindt.
Dat je mag leren jezelf te zien met dezelfde blijdschap, trots en verwachting 
waarmee God je elk moment ziet. 
Deze God, die u en jou en mij zegent,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen


