
Zondag 15 januari 2023, als gelezen is uit Jesaja 25: 6- 9 en Johannes 2: 1 – 11   
(Kana – zondag en afscheid / losmaking van de PG Soesterberg )  
 
Gemeente van Christus, 
 
“ Een stel vrienden besloot om de saaie tijd van de maand januari een beetje te 
breken door samen een feest te geven, en allerlei gezamenlijke vrienden uit te 
nodigen. Zij zelf zouden voor iets eenvoudigs te eten zorgen, en wat de wijn 
betreft wilden ze het vieren als een “ potluck “: als iedereen een flesje mee zou 
brengen kon het met een beetje “ geluk “ ( luck ) een heel tof feest worden 
zonder dat de kosten voor hen als organisatoren te hoog opliepen.  
Alle gasten arriveerden en schonken hun fles leeg in het grote wijnvat dat 
daarvoor bij de ingang klaarstond. Maar toen het feest met een paar 
opgespaarde kerst - sterretjes spetterend geopend was en de eerste wijnglazen 
gevuld werden … kregen de gasten slechts een glas water in hun handen. 
Iedereen had gedacht, dat het niet echt op zou vallen als zij die gezamenlijke 
feestwijn een beetje aan zouden lengen met een fles thuisgetapt kraanwater 
en zo viel dat vriendenfeest toen in het water.” (variatie op verhaal arme mensen bruiloft)  

 
Tijden veranderen, en anno 2023 zou dit feest juist als dry-january-feest 
bijzonder goed geslaagd kunnen zijn. Want wij moeten tegenwoordig juist 
afleren dat er wijn of andere alcoholhoudende drank nodig is om een feestje te 
bouwen. Maar jullie begrijpen de clou: als je samen feest wilt vieren moet je 
ook allemaal wat bijdragen en iets van jezelf schenken met het oog op het 
geluk van de hele groep. En je moet er - als vanzelfsprekend - op kunnen 
rekenen dat de anderen dat óók doen. Alleen dán valt er echt wat te vieren. 
 
Ook het bruiloftsfeest in Kana kende dit soort feestregels. 
En één daarvan was, dat je de gasten eerst de beste wijn schenkt, 
en dan – als het onderscheidingsvermogen steeds wat minder wordt –  
mag gaandeweg de kwaliteit van de wijnen ook iets verminderen.  
Maar water moet het uiteraard niet worden, dan verwatert ook de vreugde.  
 
Het verhaal over deze bruiloft is overbekend. Het staat elk jaar wel op het 
leesrooster, en nog maar vorig jaar hebben we uitgebreid stil gestaan bij de 
betekenis van het “  diakenen “ van de bedienden op dit feest  
omdat toen Hans Zijlstra opnieuw het ambt van diaken op zich nam.  
 
In een ander jaar keken we naar de getallensymboliek: de derde dag, de zes 
vaten, het eerste van zeven ( wonder- ) tekenen et cetera.  



Of we speurden naar de vele verbindingen met andere Bijbelverhalen over 
wijn, wijngaard en druiven, over het verbond, de maaltijd en de bruiloft, over 
schaarste en overvloed of we vroegen ons af hoe Jezus hier nu eigenlijk met 
zijn moeder omgaat en wat dát ons te zeggen heeft?  
 
Er is in dit korte verhaal zoveel dat om uitleg of uitwerking vraagt. 
En tóch neem ik vandaag op deze gedenkwaardige zondag de vrijheid om dat 
allemaal eens niet te doen, en me te beperken tot de strekking van het verhaal, 
tot de betekenis van dit eerste ( wonder - ) teken van Jezus in Kana in Galilea. 
 
Dat waar Jezus aanwezig is, er vreugde is, levensvreugde in overvloed. 
 
Het was ergens in de eerste jaren dat ik als predikant aan het werk was gegaan 
in de gemeente rondom de Vredekerk, dat iemand eens tegen me zei: “ Ik 
dacht altijd, dat het geloof en de kerk er zijn voor als je dood gaat. Dat geloven 
en de kerk er ook zijn voor ín je leven, zoals jij zegt, zo had ik dat nooit gezien.” 
 
Deze woorden van Frans Markies deden me goed, want tsjonge jonge, wat ging 
er in die tijd nog vreugdeloos veel energie en vergadertijd zitten in alle gedoe 
om van een SOW- gemeente een gemeente te worden die samen – kerk wilde 
zijn. En eerlijk gezegd, een kerkgebouw met een opbaarruimte dat kende ik ook 
nog niet uit eigen ervaring, dus die verwarring van hem, die begreep ik wel.  
 
De gemeente leefde in die tijd óp na moeilijke jaren: we begonnen met het 
zondagse koffiedrinken, en met het eenmaal per maand maaltijd houden met 
een groep - Samen Eten - en ook gingen we op weekeinde naar een klooster. 
We genoten er, óók van het Belgische tafelbier en de gastvrijheid. Opeens 
diende zich het beeld aan van Maarten Schaafsma, die ik toch vooral kende als 
serieus en maatschappelijk bewogen vredesactivist, die heerlijk een broodje 
kroket at tijdens de stop langs de weg. En ik zie weer voor me hoe enkelen met 
een overvolle boodschappentas over de kloostermuur proberen te komen…  
 
Collega Bas Nawijn schudde levendig de oude geloofszekerheden op en deelde 
zijn theologische ontdekkingsvreugde tijdens kerkdiensten en gespreksgroep. 
En zelf probeerde ik twintigers, die vanzelf dertigers en later veertigers enz. 
werden met elkaar in gesprek te brengen over geloven en leven als jonge 
mensen in een tijd waarin dat allemaal al niet meer vanzelf sprak. Er waren 
hele mooie avonden en ontmoetingen rondom de voorbereidingen van de 
doop van kinderen of van de eigen volwassen geloofsbelijdenis. Tot nog heel 
recent, de belijdenis van José Fijneman en de doop van Eva Schutte en Bregje.  



De laatste jaren brengen we ons geloven en leven samen in de gesprekken 
tijdens de Open Deur groep. En wie had kunnen denken dat een alledaags 
begrip als “ melk “ of “ schoenen “ ons nader tot elkaar zou kunnen brengen?  
En de vergaderingen van de kerkenraad? Ook die kennen nu zulke bezielende 
gesprekken en openingen die raken aan waarom we als gemeente samen zijn.  
 
Levensvreugde spat er ook vanaf als we samen een kerkdienst vieren op 
Abrona, en alle keren dat onze trouwe bezoeker Hennie met zijn vuvuzela 
meedeed met het slotlied op de grote feestdagen. En hoe hard moest het 
Vredekerk Music Ensemble blazen om de kinderen te overstemmen als zij  met 
hun instrumentjes meededen met het  lied “ Midden in de winternacht “ ?  
 
Er was ook de kleine vrolijkheid van een glimlach tijdens een kindermoment.  
De stress van de vele mooie kerstmusicals en vooral het plezier als het lukte.  
De toen nog kleine Menno van Kooten in de klok, ik denk niet dat ik dat plaatje 
ooit vergeet. Net als de moeite die het me kostte thuis aan één van de kinderen 
uit te leggen dat het een héle mooie rol is om de ezel te spelen, jawel, óók de 
achterkant, en nee, ik ben niet de baas dus ik kan dat niet veranderen voor je.  
 
Wie trouwens ook de baas niet was? Dat is onze voorzitter gedurende al vele 
jaren, Jaap van den Hoek, tenminste …. zo hoorden we hem vertellen tijdens 
zijn kostelijke solo - cabaret – voorstelling op ons jubileumfeest.  
 
Feestvreugde was er de jaren door om huwelijken en om liefde die duurde.  
 
Blijdschap als iemand van harte een taak op zich wilde nemen of de inzet en 
betrokkenheid nog een keer wilde verlengen. Soms in zichtbaar werk maar ook 
in werk dat wat meer onzichtbaar is, als dat van scriba of penningmeester.  
 
En dansen, als op de bruiloft van de rabbijn in Dubai, en ongetwijfeld ook op de 
bruiloft in Kana, deden we ook: na afloop van een “ Deel – je – leven -avond “ 
met de mensen uit het AZC of we genoten met Wendy en de kinderen tijdens 
de slotavonden van de club. Gods nieuwe wereld was dan al éven voelbaar.  
 
Ook vierden we “ binnenstebuiten “ met de tieners en hun leiding, ging alles 
anders-dan-anders tijdens de vele kerk-en-school-diensten, en deelden we op  
zondagen en in de Goede Week ons gezamenlijk geloof met de parochianen 
van de Carolus Borromeuskerk. En al maakten pastores er plaats voor leken, de 
onderlinge band bleef goed. Hopelijk leeft ook “ S’ berg zingt Kerst “ weer op.  
 



Want we hebben steeds met veel plezier gezongen! Samen als gemeente. Met 
de zanggroep onder leiding van Joop Lijftogt. Met het popkoor Allround, in de 
kerstnachten. Met het oecumenisch projectkoor. En vanaf de introductie van 
het nieuwe liedboek met de cantorij die André Verheus toen heeft opgericht.  
 
We maakten zelfs een muziekprofiel, van welke muziek we zoal blij werden.  
En dat ging van Johan de Heer, via het rode liedboek tot Opwekking aan toe.  
 
In 2020 kreeg corona ons tijdelijk stil, maar wat een feest om afgelopen Kerst 
weer voluit de vertrouwde liederen te zingen! Nu met een “ doorgestarte “ 
cantorij van de Vredekerk onder begeleiding van Frits Klostermann.  
 
Was het dan vierentwintig jaar lang alle dagen feest in Soesterberg? 
Nou nee, laten we wel eerlijk blijven, zó was het nu ook weer niet.  
 
Al gingen we vrolijk gelovig van violenmarkt, naar Paasontbijt en gebakstafel …  
Het beeld uit het evangelie, van dat het “ op “ is, de inspiratie, de ideeën, de 
menskracht, van het verwateren omdat je niet meer precies weet wat je 
gelooft en wat je samenbrengt als gemeente, de ervaring van schrik en niet 
weten hoe het verder moet als weer eens een toekomst - commissie alle opties 
verkend had en de zorgen over geld groot waren … dat was er óók af en toe. 
Dan was er geen sprankeling, geen feeststemming en soms zelfs ook een tijdje 
geen vertrouwen in de eigen toekomst als geloofsgemeenschap meer.  
 
Soms spraken we bij vergaderingen langs elkaar heen of door elkaar, of werd  
– zoals in de coronatijd – een nare boodschap met de boodschapper verward.  
 
Toch stond er dan steeds iemand op, zoals Cocky Bisschop, die ons het 
vertrouwen aanreikte dat we er ook om konden bidden.  Of Izak Cinjee sr. die 
ons vaak heeft voorgehouden hoe in de kerk dingen zich áltijd weer oplossen, 
het komt goed, óók als het niet goed komt, geloof me nou maar, lachte hij dan.  
 
Ook dat is een betekenislaag die in het verhaal van de bruiloft in Kana besloten 
ligt. Het besef dat als Jezus erbij is, het levensfeest hoe dan ook gered is. Het 
vertrouwen dat er altijd nog wat in het vat zit, het glas halfvol is, zoiets.  
 
Verdriet en verlies waren er ook. Gemeenteleden werden ziek, vaak herstelden 
ze, revalideerden dapper en toonden enorme veerkracht. Soms raakte iemand 
in de war, kon niet meer thuis blijven wonen. Liefdes veranderden van vorm, 
een enkel goed huwelijk werd langzaamaan een goed “ na – huwelijk “.  



En mensen kwamen te overlijden. Vaak op hele hoge leeftijd, en een heel 
enkele keer ( te )  jong. Samen met Lieneke Epping en de collega’s probeerden 
we hen steeds recht te doen, en waardig te gedenken. De namen te noemen. 
Met het noemen van de ene naam van Wijnand Zijlstra wil ik hen allen hier in 
onze herinnering brengen in het geloof in de gemeenschap van de heiligen.  
 
We leerden ook lijden en verdriet kennen door onze omgang met de mensen 
uit het AZC die bij ons hun toevlucht zochten. We hoorden wat zij meegemaakt 
hadden, hun vluchtverhalen en hoe het vóór die tijd voor hen was. Hoe zwaar 
hun leven in het AZC was en hoe hun geduld onvoorstelbaar op de proef werd 
gesteld. We probeerden – onder de bezielende en nooit aflatende leiding van 
Floor Verweij – ook toen uit een ander vaatje te tappen: dat van de liefde en de 
betrokkenheid, geïnspireerd door de woorden van Jezus uit Mattheüs 25:  
“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.”  
 
De afgelopen jaren zijn wij als familie met enige regelmaat op de begraafplaats 
van Leiderdorp. We verloren immers kort na elkaar onze beide ouders. En zoals 
dat gaat loop je dan ook nog weer eens langs het graf van je grootouders, onze 
opa Jan en oma Elisabeth ( Bets ) Zandstra. Op hun bescheiden grafsteen staan 
de woorden van hun trouwtekst, uit Johannes 2: “ En Jezus was ook genood.”  
 
Het zijn woorden die getuigen van een eenvoudig vroom geloofsvertrouwen 
dat tegelijkertijd zo diep en fundamenteel is als waar filosofen en theologen de 
mond vol van hebben. Zeg “ onvermoede derde “, “ leven coram Deo, voor het 
aangezicht van God “ of begin een uiteenzetting over de Ander, en je bent er,  
in die levenssfeer vol van God, van de overvloed van die bruiloft te Kana in 
Galilea waar Jezus de levensvreugde schenkt.  
 
Die sfeer van vreugdevol geloven al tijdens je leven, 
én vertrouwensvolle overgave voor als je doodgaat. 
 
Van Gods verhaal dat doorgaat en van de Heer die je leidt. 
 
Daar waar iedereen het beste van zichzelf geeft  
met het oog op het slagen van het feest voor allen.  
 
Volgende week begint een serie avonden van bezinning over jullie toekomst als 
gemeente, de uitnodigingen zijn al digitaal verstuurd. Eén ding wil ik jullie nog 
meegeven: laat Jezus ook genodigd zijn. En durf te doen wat Hij je zegt.  
Dan zal het feest dat geloven hier in de Vredekerk is dóórgaan. Amen. 


