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Zondag 14 januari 2018 

 tweede na Epifanie  

 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Muis is heel druk in de weer. Hij zaagt en 
timmert en schaaft. 
Daar komt Merel langs. “Wat maak je?” vraagt 
Merel nieuwsgierig. “Een cadeau voor Mol!” zegt 
Muis. “Ssst, niets zeggen hoor!” 
Want Mol is jarig vandaag. En vanavond mogen 
ze allemaal taart komen eten. 
“Succes!” roept Merel en vliegt weg. 
Daar komt Mier langs. “Kom je thee drinken?” 
vraagt Mier. “Sorry, geen tijd,” zegt Muis. 
“Wat maak je?” vraagt Mier nieuwsgierig. “Een 

cadeau voor Mol!” hijgt Muis. “Ssst, niets zeggen 
hoor!” 
“Succes!” zegt Mier en gaat naar huis om in haar 
eentje thee te drinken. 
 
Muis heeft een plaatje in zijn hoofd. Hij weet 
precies hoe zijn timmerwerk er straks uit moet 
zien. Het plaatje in zijn hoofd ziet er prachtig uit. 
Het is een hele klus. Maar gelukkig heeft hij de 
tijd. En hij zaagt en timmert en schaaft… 
De één na de ander komt op het geluid af. En 
allemaal zijn ze nieuwsgierig naar wat het gaat 
worden. Maar Muis verklapt niets… 
 
Dan wordt het avond. Alle dieren verzamelen 
zich bij het hol van Mol. Mol heeft de taart op 
een tafel buiten zijn hol gezet. Gelukkig is het 
droog! Maar waar blijven Uil en Muis nou? 
 
“Kijk, daar zijn ze!” roept Mees. 
Uil heeft iets zwaars op zijn rug. Hij loopt diep 
voorovergebogen. En naast hem rent Muis. 

“Hèhè, daar zijn we dan,” zegt Uil en zet 
voorzichtig het ding van zijn rug op de grond. 
Alle dieren zijn stil en kijken. Wat is dát? Is dat 
het ding waar Muis de hele dag aan heeft 
gewerkt? 
En Muis zegt: “Dit is mijn cadeau voor jou, Mol. 
Maar het is helemaal mislukt. Ik had precies in 
mijn hoofd hoe het moest worden. Een afdak 
voor boven jouw hol. Dan zou je in de opening 
van je hol kunnen zitten zonder nat te worden. 
Maar kijk eens… het is helemaal scheef. En er 
zitten gaten in het dak. Ik heb er een puinhoop 
van gemaakt…” eindigt Muis met een snik. 
Mol kijkt naar het ding. Dat is het dus: een 
afdakje! En Mol roept: “Wat een fantastisch 
cadeau!” 
Verbaasd kijkt Muis hem aan. “Maar het is 
scheef! En het lekt! En het is lelijk!” 

Maar Mol zegt: “Het is jouw afdak. Dat je 

speciaal voor mij hebt gemaakt. Ik kan me geen 
mooier afdak wensen.” En hij geeft Muis een 
dikke knuffel. “Dankjewel dat je dit voor me hebt 
gemaakt! Dankjewel! Het is misschien niet 
precies het plaatje dat jij in je hoofd had. Maar ik 
vindt het geweldig!” 
Muis is opgelucht.  
 
Zo kan het soms gaan. Dan heb je een plaatje in 
je hoofd – maar wat je maakt wordt heel anders. 
En eigenlijk kan dat plaatje dan lelijk in de weg 
zitten. 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 15,22-25 
 
Lied: “Zing voor de Heer een nieuw gezang”: 
lied 655, 1 en 2 
 
Evangelielezing: Johannes 2,1-11 
 
Lied of acclamatie: “Op de derde scheppingsdag” 
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Zingend 

Geloven V,29)  
 
Overweging 
 
Het is de derde dag. Dus dan weet je het wel. 
De derde dag – dan gebeurt er iets. Staat er ‘drie 
dagen’, dan weet je: opgelet. Drie dagen trok 
Mozes met Israël door de woestijn zonder een 
druppel water. Op de derde dag is er een 
bruiloft. En vandaag, vandaag is de derde zondag 
na Kerst. 
De moeder van Jezus is erbij, horen we. “En ook 
Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft 
uitgenodigd.” Ze zijn er niet zomaar: ze horen bij 
de genodigden. De geroepenen, staat er 
letterlijk: ‘ekklèthè’, van ekklesia, waar ons 
woord kerk vandaan komt. Zo zijn ook wij 
geroepen, zoals we hier zijn in de Eshof. 
Geroepen door God om erbij te zijn. Geroepen 
om ons bij God en elkaar te bewaren; geroepen 
tot vrede en liefde van mens tot mens. 
 

Deze bruiloft, daar begint het mee, schrijft 
Johannes. “Dit heeft Jezus gedaan als eerste 
wonderteken.” Niet zomaar toevallig het eerste, 
nee, dit is het voorbeeldteken, staat er. Hieraan 
kun je het patroon zien. Hierin kun je zien hoe 
Gods glans zichtbaar wordt. In de liefde van 
mensen. Of misschien is het juister te zeggen: in 
ons talent tot liefde. Naar dit feest van liefde 
worden Jezus en zijn leerlingen en zijn 
familieleden geroepen. 
 
Je zou kunnen zeggen: in ons doodgewone 
bruiloftsfeest klinkt een goddelijke roeping door. 
Klinkt dat zwaar…? Welnee. Het bijzondere is dat 
mensen die trouwen zich dit meestal heel goed 
bewust zijn. Dat merk ik in de gesprekken met 
aanstaande bruidsparen. Of ze nu kiezen voor 
een kerkelijke viering of niet, mensen die 
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trouwen voelen scherp aan hoe hun 

huwelijksviering diepere lagen heeft. Ik moet 
denken aan Pim Veldhuizen en Dietrix van der 
Veer. Een week geleden spraken we elkaar. Ze 
kiezen niet voor een dienst in een kerk: dat past 
niet meer zo bij hen. Maar sommige elementen 
die deel uitmaken van een kerkdienst, weer wel: 
het licht; de zegen. En in alle gedachten die ze 
bij hun trouwplannen hebben, klinkt een diepere 
laag door. Ik hoor hen zeggen hoe gezegend ze 
zich voelen. Hoe dankbaarheid het belangrijkste 
woord van de hele dag is. En ze voelen zich 
geroepen om op hun trouwdag de dankbaarheid 
voor hun leven en voor elkaars liefde, voor de 
liefde van hun ouders en andere familieleden en 
van vrienden, en voor alles wat hen gegeven 
wordt, met de aanwezigen te delen. Als ik het in 
geloofswoorden zeg: ze ervaren Gods zegen en 
Gods liefde, en niet zijzelf, maar dankbaarheid 
en liefde staan centraal. Bij henzelf en, naar zij 
hopen, bij alle aanwezigen. 
 
Straks, op 18 mei, zijn ze de stralende getuigen 

van die dankbaarheid en liefde. Zoals de bruid en 
bruidegom dat in Kana zijn. 
Maar wacht eens… waar zijn die bruid en 
bruidegom in Kana…? 
Pas helemaal aan het eind van het verhaal horen 
we van een bruidegom. De ceremoniemeester 
zoekt hem op om hem iets te zeggen over de 
beste wijn die tot het eind is bewaard. Dat is 
alles wat we over hem horen. En over de bruid? 
Helemaal niets! 
 
De bruid komt niet in beeld. 
Zo kan het gaan. Misschien is dat wel de kern 
van het probleem van onze menselijke liefde. 
Degene van wie we houden, komt niet echt in 
beeld. Want houden we werkelijk van de 
ander…? Of houden we van een beeld dat we van 
hem of haar hebben gemaakt? 
Zolang je verliefd op iemand bent, gaat het 
meestal wel goed. Je ziet alleen wat je wilt zien 
in de ander. De ander doet alles fantastisch, is 
degene van wie je had gedroomd, is perfect, is 

het einde. Is de vervulling van al je verlangens. 
Maar als de verliefdheid over is? Dan komt de 
werkelijkheid naar voren. Dan blijkt dat de ander 
ook maar een mens is. En dan is hij of zij ineens 
niet meer zo leuk als je eerst dacht. Te 
overheersend, of wil veel teveel dingen samen 
doen zodat er geen ruimte voor jezelf overblijft, 
smakt bij het eten of ligt ’s nachts te snurken. 
Wat doe je: je gaat proberen de ander te 
kneden. Te veranderen. Te modelleren naar jouw 
beeld: het beeld dat je van hem of haar hebt 
gemaakt. En begaat daarmee de vergissing waar 
de Tien Woorden voor waarschuwen: maak je 
geen gesneden beeld, verheerlijk geen beeld. 
Met liefde voor kinderen kan het ook zo gaan. Of 
met liefde voor een vriend of vriendin. Je ziet wat 
je wilt zien. En je negeert wat je niet prettig 
vindt, of je probeert het te veranderen. Zie je 

ook wie de ander werkelijk is? Zijn die 

vervelende eigenschappen vooral lastige 
obstakels die je liefde in de weg staan en waar je 
liever geen aandacht aan schenkt – of wil je je 
kind, je vriendin, je vader helemaal zien? In al 
haar of zijn bijzonderheid en eigenheid? 
 
Op dezelfde manier kan het gaan met onszelf. En 
kunnen we onszelf onzichtbaar maken als de 
bruid van de bruiloft te Kana. Kijk maar naar je 
verlangens. Waar verlang je naar? 
Zou je een betere partner willen zijn? Zou je 
willen dat je sneller en geconcentreerder kon 
werken? Denk je een waardevoller mens te zijn 
als je maar niet die pijn had, die slechte 
eigenschap had, die beperking had? Verlang je 
ernaar meer te kunnen dan je kunt? Meer 
zichtbaar te zijn dan je bent? Meer vertrouwen te 
hebben dan je hebt? 
Je blijft altijd mens en je bent nooit perfect als 
mens – maar kun je dat aanvaarden? Of blijf je 
je concentreren op wat er niet is of waar je te 
weinig van hebt, en zie je wat er wél is als 

vanzelfsprekend? 
 
Zo kun je jezelf blijven vergelijken met het beeld 
dat je je van jezelf hebt gemaakt. En jezelf 
onzichtbaar maken als de bruid van Kana. 
Jezus zegt: “Vul de vaten met water.” Doe er 
water in zoveel als er in kan. Water is goed. 
Water is goed genoeg. Dat alledaagse, gewone 
water. Het water van je tranen en het water van 
je sprankelende vreugde. Het water van de liefde 
en de dankbaarheid die je in je hebt en die veel 
en groot zijn – zoals je merkt op de dag waarop 
liefde wordt gevierd. Vul de vaten met wat er is. 
Vul er de vaten mee. 
Wat is het een troost om dit te bedenken: dat 
voldoende is wat er is. Dat we het daarmee 
kunnen doen. Zo heeft God ons immers 
gemaakt. Onszelf of de ander willen veranderen, 
dat is als zeggen: je hebt ons niet goed genoeg 
geschapen, God. Het moet verbeterd worden en 
ik zal laten zien dat ik dat kan! 
Maar het water staat tot de rand van de vaten. 

En wie het wil proeven, wie daar de aandacht en 
de tijd voor neemt, ervaart dat het is als de 
allerbeste wijn. Dan kan dankbaarheid in je 
overstromen. Zoals in Pim en Dietrix, wanneer ze 
bedenken wat ze te vieren hebben op 18 mei. Zo 
kan ieder van ons op zijn tijd de 
ceremoniemeester zijn die ineens proeft hoe 
wonderlijk het gewone is. Of een van de 
vluchtelingen van Israël, daar in de woestijn, 
ontkomen aan de koning van Egypte en 
geconfronteerd met het droge, kale bestaan: is 
dit nu alles…? En die dan op de derde dag 
ontdekt: dit is het water van het leven dat God 
mij geeft; hier moet ik het mee doen – en het is 
goed zo. 
 
Lied: “God, die ons aan elkaar” (t. Ad den 
Besten, m. Bernard Huijbers; Tussentijds 201) 


