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Dienst met cantate ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ (BWV 3) –  Johannes 2,1-11

27 januari 2019 – ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
Nu het geroezemoes
is verstomd
de laatste klanken
van ons lied
zijn weggestorven
wordt het stil
hier in dit huis
alles is gereed
om ons 
dicht bij u 
te brengen,
nu wij zelf nog.
Dat het zó stil
in ons wordt
dat Gij zelf
aan ons
verschijnt
in een enkel woord
een enkel akkoord
in de stilte zelf
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

De stille
aanwezigheid
van de ander
kan ons blij maken
gewoon
omdat hij
omdat zij
er is
maar soms
kan de stilte 
omslaan
in een ijzig zwijgen
er valt niets meer
te zeggen
of
er kan niets meer
gezegd worden
dan zijn we alleen
met onszelf
en juist daarom
bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Stil draait de aarde
om haar as
in een eindeloos heelal
en wij 
maken ons druk,
te vaak 
om niets
en te weinig
om wat er
werkelijk toe doet:
het tekort aan voedsel
aan recht
aan inzicht
aan inlevingsvermogen
Doorbreek 
ons zwijgen
met uw stille
aanwezigheid
hier in dit huis
in ons leven 
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Preek
Bach schreef drie cantates bij het verhaal van de bruiloft te Kana. En opvallend genoeg kennen ze 
alle drie een soortgelijk stramien: ze zetten in met het hachelijke van het aardse bestaan om te 
eindigen bij de blijdschap om Christus die een mens nabij is en troost op deze moeizame 
levensweg. En zo is het dus niet verwonderlijk dat de cantate van deze morgen inzet met een 
klaaglied waarin één ding duidelijk is: de levensweg van de mens is er één die niet alleen maar 
over rozen gaat. Ze is kwetsbaar, ze kent vergankelijkheid, angst en leed. Het is een smalle weg 
die naar de hemel leidt, zingen de bassen straks in de melodielijn van het eerste deel. En daar 
doorheen hoor je telkens het klaagmotief van droeve halve tonen naar beneden, die de 
onvolkomenheid van het bestaan muzikaal ten gehore brengt.

Kijk, ik zou zeggen: als er dan geklaagd moet worden, dan maar zo, met deze muziek – maar het is
niet de muziek die je verwacht bij een bruiloft. Zat Bach gevangen in de tekst van de onbekende 
schrijver van de cantatetekst, of speelt hier iets anders mee? Iets wat ook in het verhaal van de 
bruiloft zelf terugkomt? 

Ik vermoed het laatste en daarvoor gaan we naar het einde van het verhaal van die bruiloft. Daar 
horen we dat wat er in Kana gebeurt met dat water en die wijn, het begin is van de tekenen die 
Jezus doet. Door het hele Johannes-evangelie heen zijn er in totaal zeven van die tekenen en wat je
moet weten is dat het in zo'n teken niet gaat om het miraculeuze, het buitenissige, het wonderlijke. 
Het zijn geen kunstjes van Jezus, die je voor even versteld doen staan om vervolgens weer over te 
gaan tot de orde van de dag. Dat Johannes ze 'tekenen' noemt, is omdat ze een verwijzend karakter 
hebben, ze be-teken-en iets, ze gaan zichzelf te buiten, te boven. Stuk voor stuk verwijzen ze naar 
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de vernieuwende kracht die uitgaat van deze Rabbi van Nazaret. Bij al die zeven tekenen begint 
het bij de ervaring van de stilstand, van alles wat je leven doet vastlopen, van onvolkomenheid en 
van daaruit loopt het uit op een doorbraak, een kracht die de geschiedenis weer in beweging 
brengt, die je leven weer leven geeft, plezier, kleur vertrouwen.

En dat is ook precies wat gebeurt in dat verhaal van die bruiloft in Kana. Het begint met een 
tamelijk dramatische onvolkomenheid: de wijn raakt op. Uiterst gênant natuurlijk voor de 
gastgevers. Maandenlang is er toegeleefd naar dit moment, de kaarten zijn gestuurd, draaiboeken 
liggen klaar, mensen zijn ingehuurd, eten en drinken ingekocht en de plaatselijke cateraar heeft het
nog zo gezegd: 'reken op 2½ drankje per uur per persoon'. En dan gaat opeens het gerucht dat de 
wijn ‘bijna op is’. Paniek! Een nachtmerrie voor de verantwoordelijken. Wat perfect had moeten 
zijn, lijkt uit te lopen op een drama.

Ja, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar er zal hier toch ook wel iemand zijn die zich daar in 
herkent: in die hang naar perfectie en de altijd meelopende angst dat het ergens mis gaat. In je 
werk, in je relatie, al die dingen waarin wat je doet en wie je bent onder een vergrootglas lijken te 
liggen. En dat er dan iemand is die achter je zorgvuldig opgebouwde imago, achter het zo 
zorgvuldig opgebouwde kunstwerk van je leven kijkt en de vinger op de zere plek legt: ben je nu 
werkelijk jezelf, ben je nu werkelijk gelukkig, zoals je je voordoet? 

Want hoe vermoeiend is het om – in elk geval naar buiten toe – te leven volgens het perfecte 
plaatje. Ik las ergens dat het lange tijd een trucje bij een sollicitatiegesprek was: als gevraagd werd 
of je ook mindere eigenschappen had, dan kon je maar het beste zeggen: 'Ik ben nogal 
perfectionistisch'. Daarmee verpakte je een goede eigenschap, nl. 'ik werk heel zorgvuldig', in het 
gevraagde negatieve jasje. Dat kon alleen maar in je voordeel werken. 

Maar tegenwoordig, zo vertelde onderzoeker psychische gezondheid Jaap van der Stel onlangs in 
een interview, kan het ook een voorteken zijn van een burn-out. Juist jonge mensen herkennen bij 
zichzelf soms die perfectionistische houding, die onderdeel is van een maatschappelijk ideaal. Dat 
je heel veel ballen in de lucht moet houden om een geslaagd mens te zijn. En dat je daar dan altijd 
bij moet zeggen dat je het druk hebt. Je komt eigenlijk zelden iemand tegen die zegt: 'druk, nou 
nee, hoor!' – tot aan de gepensioneerde toe die verzucht dat h/zij het drukker heeft dan toen hij nog
aan het werk was. Ik zal niet zeggen dat het niet zo is, – ik doe er zelf aan mee (ik bedoel: aan het 
druk zijn, nog niet aan het gepensioneerd zijn!) – maar iets zegt ons dat het ook zo hoort: druk zijn,
geslaagd zijn, alles onder controle en je leven perfect voor elkaar hebben.

Ja, het moest dus een vlekkeloze bruiloft worden, maar bij gebrek aan wijn dreigt het feest in het 
water te vallen en de ceremoniemeester zou in de wandelgangen zomaar zijn klaagzang gezongen 
kunnen hebben: 'Ach God, hoeveel hartenpijn overkomt mij in deze tijd'. En wij willen het wel 
maar weten evengoed: een vlekkeloos leven bestaat niet. 

En dan wandelt Jezus het verhaal binnen. Eerst is daar dat wonderlijke akkefietje tussen hem en 
zijn moeder. Zij zegt: 'Ze hebben geen wijn!' Je hoort in die mededeling de moeder die haar zoon 
een opdracht geeft, zoals ouders hun volwassen kinderen op bedekte wijze kunnen instrueren. 
'Vandaag is opa jarig', app ik – volledig neutraal! – de kinderen en ze appen terug: 'jaha, we 
hebben al wat laten horen! 'De wijn is op', zegt Maria en ze bedoelt te zeggen: 'Doe er wat aan!' 
Het is onze eerste reflex. Er moet opgetreden worden. Actie! Maar Jezus weigert. Zijn uur is nog 
niet gekomen. Dat is vreemd, want er is toch alle reden om in te haken op onze onvolkomen 
werkelijkheid. Er is genoeg te doen, om onze tekorten te compenseren. 'Heer, haast u ons te 
helpen', klinkt het psalmgebed. Maar de hemel zwijgt zo vaak, vaker dan ons lief is. Kan God het 
niet, is het werk teveel, het tekort te groot, het kwaad te vertakt, onze onwil te sterk? Ach, er zijn al
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genoeg mensen geweest die 'namens' God een antwoord hebben gegeven. Maar een werkelijk 
antwoord is er niet.

Er is alleen dat woord: 'Mijn uur is nog niet gekomen', zegt Jezus. En wat dan? Bokkig de hemel 
de rug toekeren? Dat is een mogelijkheid: het is het argument dat Youp van 't Hek met enige 
regelmaat in zijn columns te berde brengt: een mens kan toch niet blijven geloven in een God die 
maar niet ingrijpt in de wereld die schreeuwt om gerechtigheid en snakt naar een uitweg uit de 
vervreemding. Maria zou het haar zoon gezegd kunnen hebben: 'Doe er wat aan... en rap een 
beetje'. Maar ze zegt het niet. Ze zwijgt tegen hem, maar richt zich ondertussen wel tot de 
bedienden en zegt: 'wat hij u ook zegt, doe dat!'

Dat is de mogelijkheid van Maria. Ze doet niet bokkig, maar ze gaat over tot het voorbereidende 
werk. Als God zwijgt, hoeven wij dat nog niet te doen. Maria bereidt de weg des Heren, is als de 
meisjes die hun lampen brandend houden, houdt de verwachting warm en de hoop levend. Redt ze 
daarmee het bruiloftsfeest? Dat weet ze niet, en de pretentie het te weten heeft ze ook niet. En 
toch... ze kan niet anders. Iemand moet het doen, en ze doet het. En vreemd... dan gebeurt er ook 
iets met Jezus in het verhaal. Ook hij komt in beweging. Watervaten worden gevuld, het water 
wordt geschept en het wordt als wijn gedronken. Het water bloosde als de blik van Jezus op het 
water valt, vertelde Willem Barnard op zijn volstrekt eigen wijze. 

Nee, zijn uur was nog niet gekomen, Johannes bewaart dat tot het laatste van Jezus' leven, als hij 
zijn leven geeft als de ultieme uiting van zijn liefde. Maar het is niet zo dat die liefde dan pas 
doorbreekt. Dat doet ze al eerder, mondjesmaat, in een slok wijn, in een gered feest, in zeven 
tekenen van vernieuwende kracht, in een vrouw die, als God zwijgt, zelf het woord neemt en zich 
wijdt aan wat er aan voorbereidingen op het goede in deze wereld gedaan kan worden. En er komt 
een moment in ieders leven dat ze doorbreekt. En natuurlijk: daarmee wordt deze wereld, daarmee 
wordt je zelf niet perfect en niemand moet dat willen en beloven. Maar ook zonder het oogmerk 
van perfectie blijft er voldoende over om te doen, alleen je doet het anders: uit liefde. 

De filosoof Nietzsche zei: 'Een redmiddel tegen de perfectie is de liefde'. Soms breekt die liefde 
door als een hemels moment. Een moment waarin je als mens iets ervaart van je diepste 
bestemming, van vernieuwing, van een nieuw begin. Die stroomt dan als de beste wijn je leven 
binnen. En we zouden kunnen zeggen: wat bij Johannes met wijn gebeurt, gebeurt bij Bach met de
muziek. Na de klaagzang over het onvolkomen leven en het recitatief dat naar een uitweg uit de 
ellende zoekt, volgen er nog twee Aria's en een recitatief in de cantate. Daarin staat de Freudigkeit 
centraal, de vreugde van het feest, en voor mij vindt die vreugde zijn hoogtepunt in de Aria van 
sopraan en alt. Ik zou bijna zeggen: daar vindt de cantate zijn perfectie. Maar laat ik dat niet doen. 
Want daar is het de cantate niet om te doen. Zij is er, net als het verhaal van de bruiloft, niet om te 
vertellen van het perfecte kunstje van Jezus. Zij is er om te vertellen van de vernieuwende kracht 
van de rabbi van Nazaret en van wat wij al kunnen doen met onze voorbereidende 
werkzaamheden. Want zo komt je vastgelopen leven in beweging, wordt het gewone water in je 
leven wijn, en wordt eentonigheid muziek.

Bronnen:
G.D.J. Dingemans, Johannes, Kampen: Kok 1997
https://www.trouw.nl/samenleving/-perfectionisme-is-zijn-onschuld-kwijt-~a6636645/
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Gebeden
Trouwe God,
wij herkennen wel iets
van een levensweg
met Herzeleid,
is het niet
de weg 
die wij zelf gaan
dan wel 
die van een ander.

Daarom
danken wij u
dat er een huis is
als dit
waar muziek en stilte
een enkel woord
of een goed gesprek 
kunnen zijn
als balsem 
voor de ziel.
Want dat
hebben we nodig
soms meer dan we
denken
soms meer dan we
willen weten

ongenaakbaar
als we kunnen zijn.

Daarom bidden wij U
voor al die godshuizen
in onze stad 
en daarbuiten
dat er 
goede woorden klinken
oprechte aandacht is
en
hartelijke meelevendheid
en dat dat
over de grenzen
van dat godshuis
de stad
het dorp
goed doet.

Wij bidden
voor recht en vrede
en weten niet altijd
waar we moeten
beginnen
dat we het toch maar doen
de een 

dicht bij huis
de ander
in het grote verband
van politiek
en samenleving
dat niet cynisme
angst en strategie
het laatste woord
hebben
maar het gezicht
van de ander
die ons aankijkt.

Voor wie 
ziek zijn bidden we
en wij noemen 
in het bijzonder...
en voor wie
op afstand
met ons meeleven 
en wij noemen
in het bijzonder...
Aan hun namen
voegen wij 
in stilte toe
wat ons verder bezighoudt...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te
maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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