
Bergkerk 3e van Epifanie 16-1-2022  
 
Gemeente van Christus, 
Het is misschien goed om te beginnen met een kleine kalender aanwijzing. Het is vandaag 2e dag na 
de persconferentie en het is de 3e zondag van epifanie. En ik zeg dit bewust op deze manier, omdat 
het wel lijkt alsof het leven zich versmalt tot de dagkoersen van besmettingscijfers, tot de tafels van 
onze talkshows, de voorpagina’s van onze kranten en de persconferenties van de minister van 
volksgezondheid. De actualiteit dringt zich met graagte en onontkoombaar aan ons op, of we het nu 
willen of niet, we moeten het toch even over hebben. De 2e dag na de persconferentie, angstvallig 
exegetiseren we de maatregelen, wat gaat dit voor ons betekenen…..‘hoera we mogen open’  
las ik gisteren op een winkeldeur van een kledingzaak en daar tegenover een café waar het donker 
bleef….wat gaat dit voor de kerk betekenen, mogen we weer? as dinsdag komt er een advies …zo 
houdt het ons bezig….de 2e dag na de persconferentie…. maar ….. het is ook de 3e zondag van 
epifanie ..hoewel – en dat realiseer ik mij ten zeerste – dit is slechts een opmerking in de marge van 
onze tijd is. Maar toch! Het is het verlangen naar andere taal, naar een ander verhaal, naar troost  
naar een zekere lichtheid, een relativerende glimlach. 
Afgelopen week in weer een digitale zoom vergadering werden we als deelnemers bij de opening blij 
verrast met een gedicht van Willem Wilmink. Het gaf ons even wat vrolijkheid, het blies wat lucht,  
en het bepaalde ons tegelijk bij het wezenlijke. Het is een bekend gedicht, u kent het vast, en het is 
altijd weer heel treffend. 
 
God woont in de Fokke Simonszstraat 
 
Ik hoorde van een zeereerwaarde 
en hoogbejaarde dominee: 
de Here wou met onze aarde 
niet één dag langer meer in zee. 
 
Al zouden wij Hem overstelpen 
met eredienst en dankgebed, 
het zou geen ene moer meer helpen: 
er werd een punt achter gezet. 
 
Maar zie: daar was diezelfde morgen 
zo’n rotjoch in de grote stad 
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen 
dat-ie op straat gevonden had. 
 
“Kristus, wat mot je dan? Wat wil je? 
Ja, kijk me maar es effe an. 
Godsallejeisis, beest, wat tril je, 
Leg nou toch effe rustig, man.” 
 
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen, 
want Hij kreeg schik in het geval. 
Hij spaarde dus de kleine jongen, 
de zieke duif en het heelal. 
 
Ontwapende taal van wijlen Willem Wilmink, tussen vrolijkheid en melancholie, tussen ontferming 
en boosheid, tussen lichtvoetigheid en ernst. Kun je mij helpen bij mijn godsbegrip, vroeg iemand mij 
afgelopen week….. wel ..God woont in de Fokke Simonszstraat.  
 



Mijn liefde voor expliciet heilige plekken, oude kerken en kleine kapellen ten spijt, de Allerhoogste 
verbindt zich vooral ook met onverwachte plekken en mensen. En dat het hier over een duif gaat die 
wordt opgelapt, maakt het gedicht nog veelzeggender. Ik weet niet Wilmink eraan heeft gedacht,  
maar de duif is ook het bijbelse symbool van de Geest, van op adem komen, van leven op de adem 
van de Eeuwige. Het gaat om dat jochie met zijn doodzieke duiffie, en dat wij met kleine liefdevolle 
handelingen uiteindelijk God en elkaar op de diepste manier kunnen bereiken en zo de loop van de 
geschiedenis kunnen veranderen. En daarom …. zo waag ik te zeggen ..gaat het op de 2e dag na de 
persconferentie om de 3e zondag van epifanie, en om dat prachtige verhaal over een bruiloft. 
Ondanks onze goede voornemens over een ‘dry january’ gaat het in het verhaal over wijn, en niet zo 
weinig ook…een overvloed aan wijn.  
We horen dat de wijn opraakt en dat daarmee het feest in het water dreigt te vallen. En dan is daar 
de moeder van Jezus, zij verwacht iets van haar zoon. Wij hebben toch iets te verwachten van Jezus. 
Hij is immers de Messias, de Koning van de vrede, de gever van het brood en de schenker van de 
wijn. Het zijn verwachtingen die we mogen koesteren. Ja toch ?! Ze worden profetisch in ons wakker 
geroepen. We hebben iets te verwachten. Maar dan… We horen het antwoord van Jezus. 'Vrouw',  
'wat is er tussen U en mij?'. Wat staat er tussen het verlangen van mensen en de vervulling van dat 
verlangen in? Wat is er tussen U en mij? Wat daar tussen staat, zo zegt Jezus, is dat 'Mijn ure nog niet 
is gekomen'. Mijn uur, dat is in het evangelie van Johannes het uur van Jezus' sterven, het uur van 
zijn kruisdood. Dat is het binnenste geheim van het wijnwonder te Kana. De wijn van de liefde 
stroomt in de Heer zélf in zijn overgave en zijn liefde tot het einde. Dit wijnwonder heeft niets te 
maken met tovenarij of met miraculeuze krachten waarover Jezus zou beschikken, maar heeft alles 
te maken met zijn dienende liefde. Hij doet de wereld schitteren in haar schoonheid. Gewoon water 
wordt door Hem fonkelende wijn. 
Op de bruiloft te Kana neemt de moeder van Jezus het voortouw. Zij wordt niet bij name genoemd,  
maar bij haar eretitel. Moeder van Jezus. Maria ziet direct wat er aan de hand is, en ze spreekt in 
vertrouwen de bedienden aan, de diakenen: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Dit zijn 
metteen ook de laatste woorden van Maria die de evangeliën staan opgetekend. Dit is haar erfenis!  
Het is de meest kernachtige preek ooit gehouden. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Voor 
de goede verstaander, deze woorden zijn een echo van de belofte die het volk Israel doet  bij het 
verbond in de Sinai. Daar zegt het volk:  ‘Al wat de Heer zegt, zullen wij doen.’ Doe maar wat hij jullie 
zegt!  
-Je hebt de dienaren, ‘diakonoi’, de diakenen. ze slepen water aan, het zijn waterdragers.  
-En dan die merkwaardige ceremoniemeester, hij weet van niets maar hij proeft wel van de wijn en is 
enthousiast.  
Wij herkennen de verschillende posities, denk ik. 
 -Soms zijn we ongeduldig zullen er zelf met alle geweld en met al onze inzet wel voor zorgen dat de 
wijn niet opraakt.  
-Soms zijn wij waterdragers, waterscheppers, niet precies wetend waarom en waartoe, we doen 
maar door … 
-En soms, soms is er ook iemand die het waagt om eens te proeven die het met verwondering in zijn 
of haar stem uitspreekt: wat ik nu proef heb ik nog nooit geproefd, … super! Je zou langs deze drie 
lijnen het diakonaal profiel van de gemeente kunnen schetsen. 
1) We zijn kyrië roepers, de wijn is op, ontferm u, onthullend, benoemen, waarheidsvinding, 
stem geven aan wie met stomheid zijn geslagen klagend en aanklagend, peilend hoe het ervoor staat 
in onze samenleving … de wijn is op! De liefde stroomt niet.  
2) En dan zijn waterscheppers, ze weten het niet, maar ze scheppen wel, helen, helpen, dweilen 
met de kraan open, nood ledigen, gastvrijheid bieden, zorgvuldig leven …. 
3) En soms ook durven en mogen we proeven, mogen ontvangen, tot je eigen verwondering, 
het leven vieren, voldaan zijn, rusten in vertrouwen. 
Dat zijn de drie lijnen in het verhaal van Kana … van de allerbeste wijn bewaart voor het laatst.  
Wat is er van dat bruidspaar te Kana geworden?  Wat is er van ons geworden? Wat zal het met ons 
worden? Ach, ze werden ouder en misschien ook wijzer. Ze hebben elkaar lief en ze bezeren elkaar, 



ze ontlopen elkaar en ze zoeken elkaar weer op, ze verliezen elkaar en ze hervinden elkaar. Zo gaat 
dat…. Ook bij het bruidspaar van Kana. Zo gaat dat tussen mensen. Zo gaat dat in de gemeente. Zo 
gaat dat tussen God en mens. Pijnlijk, soms. En toch …. soms als het al te bar wordt halen we nog 
eens een fles onder het stof vandaan van die wijn van Jezus, om niet te vergeten en de smaak vast te 
houden, overweldigd door die bruiloft die toch doorgaat. Het is ons eigenlijk vreemd eigenlijk wijst 
alles op het tegendeel, wij zijn kwetsbare mensen, wij moeten overleven, welliswaar verbonden met 
heel veel anderen maar toch …in de kern ben je alleen, op jezelf aangewezen, dat zit in ons bloed, 
dat zijn wij, zie de mens …en toch … het geheim kan je overkomen, daar heb je godsbegrip voor 
nodig je bent een beminde, je bent kostbaar, geliefd. Je zult een schitterende kroon zijn.  
Maar zie: daar was diezelfde morgen 
zo’n rotjoch in de grote stad 
een doodziek duiffie aan ’t verzorgen 
dat-ie op straat gevonden had. 
 
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen, 
want Hij kreeg schik in het geval. 
Hij spaarde dus de kleine jongen, 
de zieke duif en het heelal. 
 
Amen 
 
 
 

 


