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Gemeente van Christus, 

Wezen zul je een luisterrijke krans in de hand van de Ene. Een koninklijk ornaat in de handpalm van je God.  

Je bent een sieraad. Je schittert. 

Het zal je maar gezegd worden ‘je schittert’. En wat is het heerlijk als je dat soms even mag ontvangen. Dat jouw 

leven, een gekroond leven is. En dat jij je gekroond mag weten. Wezen zul je ….En kan ik dat beamen? … kan 

ik het zo voelen? Of gaat het misschien voorbij aan mijn gevoelen en ervaren … en valt het je ondanks alles en 

desondanks .. toe? Het raakt aan wat de apostel Paulus in zijn brieven zo bezig houdt: ‘Iemand die werkt krijgt 

zijn loon niet als een gunst maar als een recht! Maar als iemand zelf niets inbrengt… en alleen zijn vertrouwen 

uitspreekt …dan wordt zijn vertrouwen hem als rechtvaardigheid toegerekend.’ Zoals Abraham in vertrouwen 

zijn weg gaat…en hij is een gerechtvaardigd mens … wezen zal hij …hij mag er zijn … niet omdat alles meezit,  

niet omdat er niets is aan te merken …niet omdat hij zo zijn best doet maar om zijn vertrouwen. Wezen zul je 

een luisterrijke krans in de hand van de Ene. Ondanks alles. Soms kan het je ten deel vallen. Als je even uitgetild 

wordt uit je begrensde bestaan, dat er even iets oplicht van achter de horizon van je weten en kennen en voelen 

dat er een licht over je opgaat. Je zult een schitterde kroon zijn.  

Daar sta je dan toch van te kijken, van die onverwachte geste. Het is ook de kern van humor, van gein, dat je 

verrast bent door het onverwachte. Gein is genade … gein valt je toe ..Een collega vertelde afgelopen week,  

hoe ze bij een bezoek aan een tentoonstelling geraakt werd door wat ze zag en daar ter plekke de slappe lach 

kreeg, tranen biggelde over haar wangen, ze kon haar lach niet bedwingen. Genade als een geinige ontregeling. 

Gein valt je toe. Overvalt je. Het is buiten de orde. Zoals creativiteit ontstaat aan de rand van de orde. Creativiteit 

zonder orde bestaat niet. Wij leven volgens de orde, de orde van de dag, volgens wat er aan de orde is …de orde 

van dienst. Te midden van allerlei krachten die aan ons trekken, kan die orde van dienst je ook eindeloos 

bezighouden …misschien is de orde van dienst in de kerk wel een mooie metafoor voor wat er meer speelt in ons 

leven, het kan je eindeloos bezig houden …de orde van dienst…. zingen we teveel of te weinig, …is het bekend 

genoeg of toch niet, klopt het allemaal wel?,…is de muziek mooi of niet mijn smaak, is er genoeg stilte of is de 

stilte ijzig, komt iedereen aan bot, zijn de woorden goed gekozen of ongemakkelijk …….de orde kan ons 

eindeloos bezig houden en we zitten als vinken op het touw en kijken nauwlettend toe, timen…. hoe lang? hoe 

kort? en hangt een onzichtbare zandloper aan de kansel …die orde van dienst is een mooie metafoor voor wat er 

ook speelt aan de orde van de dag … wij hebben te leven met wat er aan de orde van de dag is ..of we nu willen 

of niet, of het ons nu bevalt of niet, je kunt verdrinken in wat er aan de orde van dag is, je kunt er aan opbranden, 

je kunt erin verstikken, je kunt erin zegevieren …maar de gein … de genade … valt je toe buiten de orde. 

De paradox is, dat de orde van dienst noodzakelijk is om het buitengewone van genade …. te ontvangen.   

Gein, genade … wezen zul je … het valt je toe als gebeurt wat je niet had voorzien, als er dwars door onze 

wereldorde heen, die leeft van wat door al onze ervaringen bewezen is, iets geschiedt buiten het ordinarium, 

buitengewoon ..ja, en dan sta je te kijken. Dan krijg je de slappe lach en biggelen de tranen over je wangen.  

Wezen zul jij een luisterrijke krans in de hand van de Ene. Je durft het bijna niet te denken, laat staan te zeggen. 

Zoals ook de ceremoniemeester van die bruiloft te Kana staat te kijken, hij staat erbij, proeft ervan, en kan er de 

gein wel van inzien. U hebt de goede wijn bewaard voor het laatst. Die ceremoniemeester weet van niets, zo 

wordt ons nadrukkelijk verteld, de essentie van de vreugde ontgaat hem. Hij is wel in voor een feestje maar hij 

kent de bron van de vreugde niet. Hij is een deelnemer maar geen deelhebber. Het is eigenlijk ook de kernvraag 

van alle liturgie zijn wij consumerende deelnemers of ook deelhebbers? Hebben wij er deel aan? Wij willen de 

bruiloftsgasten zijn!, zo zingt het lied. Maar zijn we dat ook? Willen we dat ook? Wezen zul je … een luisterrijke 

krans. Toch… soms zou ik, zo ook wel willen leven, als een deelnemer, een consument, heerlijk van niks weten, 

het leven is al onzeker en kort genoeg, laten we de gang erin houden, gaandeweg de avond proef je toch niet 

meer of je water of wijn drinkt, geniet de genietingen, vergeet de tegenslagen. Ik voel toch ook een zekere 

sympathie voor dat postmoderne levensgevoel van deze ceremoniemeester. Het heeft iets aantrekkelijks, om niet 

te weten, om niet willen weten. Maar ondertussen, niemand mag je verdriet zien, niemand mag je kwetsbaarheid 

opmerken, niemand weet van je worstelingen. Van je bange gedachten Wij leven vele dubbellevens. Er gaat een 

afgrondelijke leegte schuil, je bent wel deelnemer maar heb je er ook deel aan? 

Het verhaal over de bruiloft te Kana gaat over deel hebben aan het leven. Dit is niet zomaar het zoveelste feestje,  

waar je verveelt de uitnodiging voor ontvangt, nee, dit is ‘het begin van de tekenen van Jezus’, zo schrijft 

Johannes het op, dit is zijn beginselverklaring. Dat er op de derde dag – de opstandingsdag – een bruiloft is, dit is 

een Paasverhaal. Op de derde scheppingsdag krijg je grond onder de voeten Er is een bruiloft als zinnenbeeld 

van verbinding. Met het sap van de druif als beeld van levensvreugde en liefde. En dat dreigt allemaal in het 

water te vallen. Wat er rest is water. En daarmee worden mensen aan het werk gezet. Met wat hun rest.  

En precies daar blijkt nu net het geheim te liggen. Dat ze water scheppen, en al doende blijkt het vertrouwen,  

de zin en de vreugde terug te komen. Water als wijn. Wat een geinig verhaal. Het leven is niet één groot feest.  

Maar we worden wel door God gevraagd als zijn geliefde.. in de dans op het leven. Te midden van alles wat er 

aan de orde van de dag is valt het je toe, geinig, een en al genade. Wezen zul je een luisterrijke krans in de hand 

van de Ene. Je bent een sieraad. Je schittert. Tot voorbij de horizon van je bestaan. Amen 



 


