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titel: God en mens als schitterende kronen 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Toen het volk Israël uit ballingschap terug was gekomen, was het geen mooie tijd. Ik 
heb gehoord dat er misoogsten waren en dus armoede. Er waren verschillende 
joodse mannen die een huwelijk aangingen met een niet-joodse vrouw om zich aan 10 
de armoede te kunnen onttrekken en niet vanuit liefde. Bovendien moest men zich 
als het ware weer een bestaan opbouwen. Enfin, het valt voor te stellen dat het geen 
mooie tijd was en juist in die tijd treedt deze Jesaja op uit wiens boek we vanmorgen 
hebben gelezen. 
Ik zal vanwege Sion niet zwijgen, vanwege Jeruzalem ben ik niet stil. Je mag daar 15 
ook lezen, vanwege Jeruzalem ben ik niet rustig. Niet rustig, omdat beweging soms 
heel goed is, zelfs beweging vanuit onrust, onrust om wat er is en niet zou moeten 
zijn. Vanwege Jeruzalem ben ik niet rustig. En Jesaja zegt in naam van God veel 
meer....hij spreekt over een nieuwe naam en dat Jeruzalem een schitterende kroon 
zal zijn en niet langer de verlatene is, maar dat het land als het ware ten huwelijk 20 
wordt genomen en God zal zich over de stad en het land verheugen. God en de stad, 
God en het land, als in een huwelijk. Of andersom...het huwelijk is hier symbool voor 
de relatie tussen God en het land en God en het volk en God en de stad. Het 
huwelijk dus, met schitterende kronen. En dat in een moeilijke tijd. Misschien 
nauwelijks te geloven, in ieder geval weet ik niet of ik het had geloofd als ik in die tijd 25 
had geleefd en in dat land en in die situatie. Maar iemand heeft het de moeite waard 
gevonden om deze woorden van Jesaja op te schrijven en dat was niet 
vanzelfsprekend dat woorden opgeschreven werden. In onze tijd worden zo 
ongeveer alle data verzameld ook als je het niet wilt, in de tijd van Jesaja was dat 
totaal anders en daarin beter, maar dit terzijde. 30 
Iemand heeft het de moeite waard gevonden om deze woorden van Jesaja op te 
schrijven en dat is bijzonder want het is niet waarschijnlijk dat zijn woorden snel 
waarheid zijn geworden. Ja, misschien dat men in de tijd van de Maccabeeën het 
gevoel heeft gehad dat deze woorden waarheid werden, maar dat is dat hoogstens 
tijdelijk geweest. Nee, deze woorden zijn, als je ze letterlijk neemt, maar hoogst 35 
zelden waarheid geworden voor de stad Jeruzalem, voor Sion. Het lijkt er nog het 
meest op dat het een soort toekomstdroom is, iets van de verre toekomst. En toch 
blijven ze staan, deze woorden, als een spiegel, als een opdracht ook, als een teken, 
als een soort aankondiging van wat zal zijn. 
Jesus is op een bruiloft aanwezig, een huwelijk dus, een huwelijk als teken van het 40 
verbond tussen twee mensen en daarmee in Bijbelse zin als teken van het verbond 
tussen God en mens. Niet alleen God en zijn volk, God en de stad, nee, God en 
mens, God en mensheid, zoals het in het Bijbelboek Genesis in het begin bedoeld is 
en was. 
Jesus is dus op een bruiloft aanwezig en er is of er dreigt een tekort aan wijn. En dat 45 
is op zich wel voor te stellen. Bruiloften duurden zeven dagen en al die tijd een 
komen en gaan van gasten. En bovendien zijn er rabbijnen geweest die zeiden dat je 
op een bruiloft dronken moest worden. Dit om de liefde te vieren, om het leven te 
vieren en het was dan ook niet de bedoeling dat je elke dag een bruiloft had, even 



voor alle duidelijkheid. Maar als dan de liefde gevierd wordt, het leven wordt gevierd 50 

met onder andere de tekst...lechajim, daar ga je....nou vier het dan maar want het is 
ook het teken van Gods verbond met mensen. 
Dus dat de wijn opraakt, of er een tekort dreigt, zoals je het ook mag lezen....dat is 
niet raar. En het tekort aan wijn, het tekort aan dat wat het hart verwarmt en dat kan 
ook zonder alcohol, het tekort aan wijn komt op veel meer manieren voor. In een 55 
relatie kan de wijn opraken, tussen mensen kan de wijn opraken en zelfs kun je het 
gevoel krijgen dat het verbond tussen God en mensen op het spel staat. En als op 
deze bruiloft met al die gasten de wijn opraakt, dan lijkt dat ook te gaan om dat 
verbond tussen God en mensen. 
Als in onze tijd, in de afgelopen weken, er van alles gebeurt, dan roept dat bij mij de 60 
vraag op naar dat verbond tussen God en mensen. En niet dat God de mensen los 
zal laten, daar geloof ik niets van. Maar wij mensen, in ieder geval sommige mensen,  
wij maken er bij tijden een puinzooi van. Het lijkt er soms op alsof wij God loslaten. 
Het lukt ons mensen niet om de vrede te bewaren en al helemaal niet wereldwijd. 
Steeds weer zijn er brandhaarden, door de natuur, maar vooral door wapens. De 65 
aarde warmt op en laat ons dat koud? Het is ook volstrekt normaal dat je, als je het 
kunt betalen, enorme vliegreizen maakt en voor het minste of geringste de auto pakt 
ook als je nog heel goed kunt fietsen. 
Nee, onze tijd is ook geen goede tijd, tenminste ik geloof er niets van. En dat 
verbond dan tussen God en mensen......die woorden van Jesaja staan er nog steeds, 70 

woorden over een toekomst waarin de mens als een sieraad zal zijn, een 
schitterende kroon. Die woorden staan er nog steeds, ook voor mij, voor mijn ogen 
als een spiegel. En dit verhaal over Jesus is er ook. Want de wijn die opraakt, raakt 
op vreemde wijze niet op. En je kunt dat niet verklaren en dat is goed ook. Het 
verbond tussen God en mensen kun je namelijk niet verklaren. Dat is er, en dat zal er 75 

zijn, als een genadegift maar niet alleen als een genadegift. Een genadegift is iets 
dat je alleen maar kunt ontvangen en waarvoor je zelf niets hoeft of kunt doen. En 
dat is in dit verhaal over water dat wijn wordt toch net iets anders. 
Behalve Jesus komen er natuurlijk nog anderen voor in dit verhaal. Ik noem hierin de 
moeder van Jesus en ik noem de bedienden. De moeder van Jesus wordt niet met 80 
naam genoemd, de bedienden ook niet. De moeder van Jesus attendeert Jesus op 
het feit dat de wijn opraakt en Jesus is niet erg vriendelijk voor haar. “Vrouw, wat is er 
tussen u en mij?” Ik geloof dat ik mijn moeder zo niet had durven aanspreken, maar 
ik ben Jesus ook niet. Jesus is niet erg vriendelijk, maar zijn moeder laat zich niet 
wegsturen. En zij zegt tegen de bedienden dat ze alles moeten doen wat Jesus zal 85 
vragen. Dat is heel wat en Jesus vraagt ook wel wat van de bedienden. Zes 
watervaten vullen, zes watervaten die daar toevallig stonden of die staan voor de zes 
scheppingsdagen, in ieder geval noemt de evangelist hun maten. Twee à drie 
metreten. Als je dan kijkt om hoeveel water het gaat dan gaat het om 600 liter en die 
hoeveelheid moesten de bedienden wel verslepen, want ik denk niet dat er een 90 
tuinslang was die aan een kraan was bevestigd. En de bedienden doen dat, ze vullen 
de watervaten tot aan de rand, geen half werk. 
Dit verhaal bevat een geheim, het geheim van wat Jesus doet en het lijkt erop dat hij 
alleen woorden spreekt. Dit verhaal bevat het geheim van de moeder van Jesus die 
zich niet aan de kant laat schuiven en de bedienden die de vaten tot aan de rand 95 
vullen. En samen geven zij invulling aan het geheim van het verbond tussen God en 
mensen. God en mensen samen als schitterende kronen. 
Dat verbond tussen God en mensen, het komt naar ons toe. Om te ontvangen, maar 
ook om er in mee te doen. Wij mensen maken er soms een puinzooi van, er is op de 



één of andere manier ook altijd weer een mogelijkheid om een andere richting in te 100 

slaan. Als is het maar door watervaten te vullen en de inhoud naar een 
ceremoniemeester te brengen. En wat er dan niet komen kan? 
Schitterende kronen. Amen. 


