
Overdenking van ds. Truus de Boer op zondag 15 januari 2023 bij de Doopsgezinde-
Remonstrantse Gemeente Hoorn in het Foreestenhuis. 
 

 
 
Bij de cartoon 
 
Broeders en zusters, vanmorgen houdt u in het nieuwe jaar 2023 voor de eerste keer een viering. Ik 
heb me afgevraagd wat een soort nieuwjaarswens zou kunnen zijn. Toen schoot mij een bundeltje 
meditaties te binnen en dan vooral de kaft waar een cartoon van Len op te zien is. U ziet het op de 
beamer en ik heb het meegenomen.  
Met Aandacht bladeren is de titel van het boekje, laten wij er voor een moment met aandacht naar te 
kijken. Wat valt er te zien?                                                      Het is een boek waar een boom of plant 
uit groeit en een mannetje met een gieter. Het spreekt tot de verbeelding, je kunt er van alles bij 
denken en ik vind het ook erg leuk.                                                                                                          
Nu is het een bundeltje met korte overwegingen bij Bijbelteksten. Dat hebben de auteurs kennelijk 
in de cartoon gezien. Op de achterkant van dat boekje staat dat die korte overwegingen geschreven 
zijn in de overtuiging dat luisteren naar Bijbelverhalen en overwegingen boeiend kunnen zijn en 
bevrijdend kan werken.  
 
Op grond daarvan is mijn nieuwjaarswens dat u als gemeente dit jaar, als u samenkomt, met 
aandacht mag bladeren in het boek waar wij straks uit gaan lezen. Dat inzichten mogen groeien en 
bloeien, dat het het denken verruimt en het leven verrijkt.   
 
Met aandacht bladeren en dan is de eerste lezing uit het profetenboek Jesaja.  
 
Schriftlezing Oude Testament  Jesaja 62, 1- 5 
 
Schriftlezing Nieuwe Testament  Johannes 2, 1-12 
 
Overdenking 
 
Broeders en zusters, 
 
Het is mijn gewoonte om het landelijk preekrooster te volgen, die lezingen hebt u daarnet ook 
beluisterd. Dat doe ik omdat door het hele land in veel kerken diezelfde teksten klinken, daarmee 
een gevoel van verbondenheid creërend over alle kerkgrenzen heen.                                                                                                                        
Nu brengt die tekst uit Johannes direct aan het licht dat een preekrooster niet bepaald in de pas loopt 



met wat er gebeurt in de wereld. Het is dry january, Ik pas.nl. Een maand niet drinken, dat is 
populair, afzien van alcohol. Of op andere terreinen soberheid betrachten, zoals een dieet volgen.                                   
 
En deze periode in de kerk heet Epifanie, dat betekent de verschijningen van de Heer, de volwassen 
Jezus gaat aan het werk en een van zijn eerste daden is drank verzorgen op een bruiloftsfeest.      
 
Wie weet is het goed om aan het begin van een jaar te constateren dat wij niet in de pas lopen met 
wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dat de kerk een eigen agenda heeft, dat wij een eigen verhaal 
te vertellen hebben. Dat is met aandacht willen bladeren in een boek dat iets te melden heeft over 
goed samenleven, over geloven. Juist bewust een eigen route willen kiezen. 
 
Maar het vraagt wel om uitleg. 
Wat gebeurt daar dan in dat verhaal over een bruiloft, wat heeft dat ons anno 2023 te melden?  Dan 
neem ik u even mee terug naar het begin van dit evangelie.  
Johannes begint zijn evangelie met een proloog, het eerste vers luidt In het begin was het woord, het 
woord was bij God en het Woord was God. Het is een inleiding op wat er  verder volgt. Daarmee 
verantwoordt hij zich en hij doet dat in dialoog met de opkomende theologie en de filosofie van zijn 
tijd.   
De meest kenmerkende zin uit dit deel kent u ongetwijfeld, het 14e vers het woord is vlees 
geworden of zoals in de oude Nieuwe Bijbel vertaling staat het woord is mens geworden. 
Menno Simons gebruikte dit vers als onderbouwing van zijn fundamentstekst uit de Korinthe brief 
en die tekst luidt Er is geen ander fundament dan Christus Jezus.    
 
Maar de evangelist geeft die proloog vervolgens handen en voeten aan de hand van een verhaal over 
een bruiloft.   
Met dat verhaal leren wij hem kennen, daarmee vestigt hij zijn reputatie, met een bruiloft.  
Dat is op zijn zachts gezegd opmerkelijk. Geen manifest, geen regelgeving, geen wetten of 
proclameren van zichzelf als de grote koning. Jezus gaat naar een feest en zorgt ervoor dat mensen 
kunnen blijven feesten. Dat markeert het begin van zijn optreden. Niks soberheid, geen ik pas, niks 
dogma, een feest.  
Vreugde, levensvreugde markeert zijn eerste optreden.                                      

En dan begint het 2e hoofdstuk met ‘op de derde dag’. Waarom die tijdsaanduiding, wat is daar 
opmerkelijk aan? In die tijd, binnen het jodendom werd meestal op de derde dag getrouwd. Men 
greep daarmee terug naar het scheppingsverhaal en dan gaat het op die specifieke scheppingsdag 
om groeikracht. Dus een prachtige dag om als paar samen een nieuw leven te beginnen.                                                                                                                                         
Samen iets nieuws beginnen, en impliciet wordt daarmee door Johannes gemeld dat met de figuur 
van Jezus een feestelijk nieuw begin wordt gemaakt.                                                                                         
Niet in synagoge, dat is de plek waar geleerd wordt of in de tempel waar God gezocht en aanbeden 
wordt, waar geofferd wordt maar op een bruiloft ergens in de provincie openbaart hij zich. Het 
begin van zijn optreden is een bruiloftsfeest.                                                                                 

Maar op welke manier kunnen wij dat voor onze tijd duiden? En dat doe ik dan maar vragenderwijs. 
Zoeken wij in onze tijd juist niet naar antwoorden op complexe problemen, hebben wij niet te 
maken met soms ronduit naargeestige invloeden. Is het begin dat Johannes hier maakt dan niet 
ronduit simplistisch, zo van na ons de zondvloed, geniet in je eigen bubbel. Dat zijn terechte vragen. 
Alleen was een bruiloft veel meer dan alleen een feest.                                                                                                                                 

De uitdrukking voor huwelijksceremonie betekent opheffing, met andere woorden een mens wordt 
even uitgetild boven al het andere, boven het gewone uit. Voortaan samen. Huwelijksvieringen in 



het jodendom staan tot in onze tijd model voor alle vreugdevolle feesten, de meest blije liederen 
zijn huwelijksliederen, de uitbundigste dansen zijn te zien op huwelijksfeesten.                                                                                            
En de relatie tussen bruid en bruidegom, dat is liefde, het met elkaar aandurven, vertrouwen lijkt op 
de relatie tussen God en zijn volk.                                                                                                                        
Daar is ook de hoop op nageslacht maar niet alleen aan kinderen op zich. Het gaat in de bijbel altijd 
om meer dan om potentie, om kracht en willen, maar het gaat erom dat de erfenis van het geloof 
doorgegeven wordt naar de toekomstige generaties. Er mag een verhaal doorverteld, almaar 
opnieuw over God en zijn mensen, bladerend met aandacht in dat boek.                                                                                             

Daarmee wordt begrijpelijk dat Jezus’ optreden hiermee begint. Een bruiloft als het moment waarop 
het heden vernieuwd wordt en hoop is op de toekomst. Boven de problemen uitgetild zicht krijgen 
op wat ertoe doet.  Gekomen om vreugde te brengen en de relatie tussen God en mensen te 
vernieuwen.                                                                                                     Aan het begin van 2023 
klinken die woorden. 

Maar dan zal de wijn op zijn, dan is alles verpest. Dan is het feest geweest, het verloopt, dan heb je 
een kater zonder een kater. Dan grijpt Maria in, en het antwoord van Jezus liegt er niet om, hij geeft 
zijn moeder een grote mond. Als ik de commentaren lees heeft de theologie heeft het daar maar 
moeilijk mee gehad, met dit optreden. Dan las ik onder meer dat hij zich moest losmaken van zijn 
moeder om zijn identiteit te vinden. En wij zingen toch over het algemeen liederen over Jezus die 
mensen liefhad en genas. Liefelijke teksten.                                                                                                                                                
En dan wordt iemand geportretteerd die zijn moeder afsnauwt. Als moeder van twee volwassen 
zoons herken ik het. Dan waren wij op een feestje en was er iets mis, er moest nog iets opgehaald en 
dan riep ik direct Ruben pak even mijn auto en haal jij het op joh. Zo’n gezicht en dan zei ik er ook 
nog bij tegen de gastvrouw ‘hij doet het wel hoor’. ‘Ja ma’. En klonk er dan bij ‘is er nog iets 
anders van je dienst’.  

Jawel, goede zonen luisteren naar hun moeder en de tekst vervolgt met zes stenen watervaten die 
veranderd worden in allerbeste wijn. Zes is een getal met betekenis. De schepping duurde zes dagen 
en God zag dat het goed was.  

Water wordt wijn. Een poëtisch uitlegger schreef ooit dat het water begon te blozen toen het Jezus 
zag.                                                                                                                                                                                       
Onze tijd wordt mede gekenmerkt door de meest wilde complottheorieën, reptielen die de wereld 
zouden regeren, fake verhalen. Steeds bedoeld om mensen tegen elkaar op zetten, paniek en 
verdeeldheid te zaaien. De wereld wordt er niet beter van.                                                                                                                        
De wonderen in het evangelie zijn steeds bedoeld om de wereld beter te maken, toekomst te bieden. 
Het Griekse woord dat in Johannes gebruikt wordt voor wonderteken betekent dan ook keurmerk, 
garantiebewijs, stempel van echtheid. Uit de tekenen, door die wonderen valt op te maken dat met 
dit optreden het Koninkrijk van God een aanvang heeft genomen.                                   

De joodse nieuwtestamenticus Pinchas Lapide schreef ooit dat het er helemaal niet om gaat de 
bijbel letterlijk of figuurlijk te nemen maar om die serieus te nemen. En dat vind ik een goed 
uitgangspunt, ook als het gaat over wonderen.                                                                                                                                                                  
En als ik dat probeer, dat serieus nemen van wat er staat, dan lees is dat door dit optreden dat water 
wijn wordt met andere woorden, dat het alledaagse wordt veranderd in iets fantastisch, beter dan 
best, niet eerder vertoond.      Of anders gezegd: voor mensen voor wie de wijn op raakt en alleen 



schraal water rest is iemand gekomen die daar verandering in wil brengen.                                                                                                               
En nog anders: kunnen wij ons verwonderen, laten wij ons verrassen door deze tekst als wij met 
aandacht bladeren? Een kind in de kribbe is lief, weerloos, afhankelijk van onze zorgen maar een 
Jezus die water in wijn verandert in mensenlevens, in ons leven? Die mensen uitnodigt met hem het 
glas te heffen op het leven zelf?  Dat die wijn smaakt naar meer, dat een mens daar warm en blij van 
wordt?                                    Levensvreugde de kans geven in een nieuw jaar.  

Aan het begin van de overdenking zei ik dat wij niet in de pas lopen met de wereld. Misschien 
moeten wij dat ook niet willen. Kerkelijke gemeenten die zich niet laten inkapselen door wat er in 
de wereld gebeurt en weet hebben van een koninkrijk.  Dat als ergens water in wijn wordt 
veranderd, met andere woorden als de levensvreugde het wint van de narigheid, het Koninkrijk daar 
is, fragmenten van het Rijk.                                                                                                                                     
Samen het glas heffen en dat dan uitdelen aan de mensen om je heen.       Amen.                                             

 


