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Gemeente, die Jezus lief is, 

 
Vorige week zondag ging het over ‘wachten’. 

Ik wil het met jullie hebben over ‘uithouden’. 
Wat heb je daar voor nodig? 
In een gespreksgroep in de strafgevangenis in Scheveningen zaten we bij elkaar 

met enkele heel langgestraften, sommigen met daarna nog TBS (denk aan 18 
jaar met TBS) en enkele levenslang gestraften.  De langgestraften zeiden: : “Ik 

kan het alleen uithouden als ik mijn straf accepteer, dan kan ik vanuit dat punt 
verder gaan kijken”. 
De levenslang gestraften zeiden: “O nee, ik juist niet, alleen als ik mijn straf niet 

accepteer, kan ik dit overleven. Accepteren van mijn straf zou betekenen dat ik 
mezelf ook nog afschrijf, zoals de maatschappij dat al deed”. 

 
Ik begin maar meteen met voor jou en mij wellicht onvoorstelbare keuzes, om 
het scherp te krijgen. 

Als je in een echt hopeloze situatie terecht komt zul je in verzet moeten gaan. 
Als je in een schijnbaar uitzichtloze situatie bent, die toch nét nog kansen biedt, 

dan moet je beginnen met accepteren dat het is zoals het is. 
Israël in de woestijn en in de ballingschap. 40 jaar lang. 

We kúnnen verhalen kennen die ons helpen. 
 
Een ander, wat langer citaat, uit een oude brief, ook uit een gevangenis:  

“Ik ben zo blij dat ik je ter gelegenheid van het Kerstfeest schrijven kan en dat ik 
via jou ook onze ouders, broers en zussen kan groeten en bedanken. Het zullen 

zeer stille dagen zijn in onze huizen. Maar steeds heb ik weer ervaren dat hoe 
stiller het om mij heen werd, ik meer en meer de verbinding ik met jullie 
bespeurde. Het lijkt wel alsof de ziel in eenzaamheid organen vormt die we onder 

normale omstandigheden nauwelijks kennen. Zo heb ik me nog geen moment 
alleen en verlaten gevoeld. Jij, onze ouders, jullie allemaal, de vrienden en 

studenten in het veld, jullie zijn steeds bij mij. Jullie gebeden en goede 
gedachten, Bijbelwoorden, gesprekken van lang geleden muziekstukken, boeken 
verkrijgen leven en werkelijkheid als nooit tevoren. Het is een groot onzichtbaar 

rijk, waarin men leeft en niet twijfelt aan het bestaan ervan. Zoals in het 
kinderliedje over engelen gezongen wordt: “Twee die mij bedekken, twee die mij 

wekken”, zo is deze bewaring ’s morgens en ’s avonds door goede, onzichtbare 
machten iets wat wij volwassenen niet minder nodig hebben dan kinderen. Je 
mag dus niet denken dat ik ongelukkig ben. Wat is eigenlijk gelukkig of 

ongelukkig? Het hangt immers zo weinig af van de omstandigheden, maar 
eigenlijk alleen van wat er in iemand omgaat…..” 

 
Is het niet wonderlijk en zelfs verbluffend hoe actueel deze woorden klinken in 
wat wij en zovelen met ons meemaken in de afgelopen weken, maanden vaak? 

De isolatie, de eenzaamheden, het gemis aan lijfelijke en tastbare nabijheid van 
geliefden, vrienden, kennissen? Al die mensen die je leven verrijken en telkens 

laten opbloeien? 
De woorden die ik citeerde komen uit een brief, die in nog wel wat benauwder en 
heftiger omstandigheden geschreven is: ze zijn het begin van de laatste brief die 

Dietrich Bonhoeffer kon schrijven aan zijn verloofde, Maria von Wedemeyer. 
Vanuit een cel in de kelders van de Gestapo gevangenis in Berlijn. Op 19 

december 1944. Toen de geheime documenten van de verzetsgroep waar hij aan 
deelnam gevonden waren. Hij wist dat alleen het eind van de oorlog hem 
bevrijden zou. Wat, zoals u mogelijk weet, niet gebeurde, vlak voor dat einde liet 

Hitler hem ophangen. 
Bij deze brief voegde hij zijn gedicht  

“Door goede machten trouw en stil omgeven”. 
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Wat heb je als mens nodig om moeilijke, eenzame, uitzichtsloze of zelfs crisis-
tijden uit te houden?  

Als mens dan voor nu, want hoe dieren dat doen is een hoofdstuk apart. Ik 
bedoel: een papagaai in een kooi wordt depressief of psychotisch maar een 
kanarie niet. Om maar wat te noemen, maar we zijn niet bij de dierenarts 

vandaag. 
We kennen genoeg getuigenverhalen van mensen die een concentratiekamp 

uitgehouden en overleefd hebben – of de Hongerwinter, als vluchteling het kamp 
Moria en wat er nu aan vervanging is – of inderdaad een lange gevangenisstraf.  
Maar dat zijn extreme omstandigheden, waar het alleen nog om óverleven gaat. 

Dat vraagt van een mens toch andere krachten dan wat Bonhoeffer zo 
verrassend mooi noemt: “Het lijkt wel alsof de ziel in eenzaamheid organen 

vormt die we onder normale omstandigheden nauwelijks kennen”. 
 
Wat zijn dat voor nieuw gevormde organen?  

Of had je die altijd al in je, maar komen ze nu onder de druk van de angsten of 
zorgen of eenzaamheden aan het oppervlak drijven? 

 
Bonhoeffer benoemt heel veel van wat we in deze crisistijd om ons heen doen of 

van alle kanten aangeraden krijgen: boeken lezen, muziek luisteren, de 
verbinding met vrienden, familie en bekenden onderhouden en koesteren, al is 
het beperkt en met mate. Wandelen (wat Bonhoeffer in zijn cel deed). En: 

dagelijkse discipline. Bonhoeffer had kennisgemaakt met het monnikenleven. Hij 
heeft dat toegepast toen hij jonge predikanten les gaf en hij heeft het in zijn 

celtijd strak gevolgd: een dagritme van bijbelstudie, lofliederen, 
lichaamsoefeningen, beweging, studie, brieven schrijven aan geliefden, allemaal 
in een strak dagelijkse ritme. 

Daar zit iets achter wat ik misschien wel eens verteld heb: de collega pater van 
een ander deel van de inrichting in Scheveningen had een keer een monnik op 

bezoek, we, mijn collega pater van de strafgevangenis en ik,  hebben die monnik 
meteen uitgenodigd om ’s middags met onze levenslang gestraften te komen 
praten.  

Hij vertelde, dat ook hij levenslang had, al was dat zijn eigen keuze. 
Er was eigenlijk niets in zijn bestaan wat hij direct kon aanwijzen als: “Dit is daar 

goed voor” op de manier waarop alles in onze tijd ergens goed voor moet zijn, 
zinnig of nuttig, met een zichtbaar doel. 
“Als je dat loslaat, dan kun je”, zei de monnik, “een heel andere kant op met je 

leven: je kunt het gaan verdiepen”. Niet naar buiten toe, maar naar binnen toe.  
Dan kun je, ging hij verder, van betekenis worden omdat jij doet waar een ander 

niet aan toekomt. Jij bidt, als anderen geen tijd hebben, jij schrijft nog eens een 
brief waar niemand dat meer doet, jij heb vanuit je verinnerlijkte bestaan 
schatten te delen die geen ander zo kent. En zo had hij nog veel meer te 

vertellen dan wat mensen normaal gesproken te horen krijgen.  
 

U/jij begrijpt, niet iedere levenslang gestrafte in het gezelschap pikte zijn punt 
op, maar enkelen wél. 
Ik hoop u ook. En jij. 

 
Terug naar de vraag: wat zijn dat voor organen en hoe maak je die aan en waar 

komt dat vandaan? Die je helpen om te léven in plaats van alleen te óverleven? 
Want óverleven is toeleven naar het moment dat het voorbij is. En intussen alles 
maar slikken en doorstaan. Waar je menselijke waardigheid ernstig onder kan 

gaan lijden. 
Mijn leven begint pas weer, als….daarmee doe je jezelf tekort. O.k., het helpt in 

een concentratiekamp. Maar daar zitten we hier niet in. 
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Die “nieuw gevormde organen’. 

 
Het is geheim-zinnig. Niet vaag, of mysterieus, maar geheim-zinnig, zo zinnig als 

alleen een geheim kan zijn. 
 
Zoals de bruiloft te Kana. 

Het is één en al raadselachtigheid en wonderlijkheid. 
Jezus is op een bruiloft, waar geen bruid is, alleen een bruidegom. Hij heeft 

opeens een moeder, de wijn op het feest is op, Jezus geeft een opdracht, maar 
wát doet hij zelf? Bedienden brengen het van het één naar de ander en kijk, 
proef, er is wijn. Beter dan eerder, de beste ooit. Totaal niet te volgen en best 

raar. 
 

Het bijzondere van hoe Johannes zijn Evangelie begint, vind ik, is dat hij opent 
met die enorme woorden, ook al is het poëzie, over het licht, dat in de duisternis 
komt en de duisternis heeft het niet kunnen verzwelgen.  

Een nogmaals poëtisch, maar o zo krachtig begin, als een statement over álles 
heen geschreven, als de eerste woorden van Genesis. Je wordt meegesleept, 

opgenomen, opgetíld in een werkelijkheid die je ommantelt en omvat als één 
intense bron van hoop. 

En dan opeens in hoofdstuk 2 begint het vanuit de dichterlijke hoogte volkomen 
down to earth. Kana, een bruiloft en hij was daar. 
Dat licht in de wereld gekomen is een bruiloftsganger. En zijn moeder. Die hem 

te snel gaat, hij laat zich niks voorschrijven. 
Maar feest zál er zijn. Er staan grote watervaten. Die gevuld hadden moeten zijn, 

want de bruiloftsgangers moeten zich ermee kunnen reinigen, meer nog, dat 
betekent dat ze zich onderdompelen in goede gewoonten van hun voorouders, 
dat ze traditie kennen en zich eraan kunnen laven, dat ze wat van eeuwen vóór 

hen gegeven is als erfenis overnemen.  
 

Maar de vaten zijn leeg, ze zijn het kwijt. Het telt niet meer, nieuwe tijd, nieuwe 
gewoonten, weg met het oude, op naar een nieuwe toekomst. 
Jezus laat de vaten vullen. 

 
De bedienden, letterlijk diakenen, brengen wat ze uit de vaten scheppen naar de 

ceremoniemeester. De bruidegom staat nog steeds buiten spel. De bruiloft lijkt 
om iets heel anders begonnen. 
Die ceremoniemeester proeft wijn. Hoezo? Waar vandaan? Hij geeft het aan de 

bruidegom, daar is ie opeens, en zegt: “Hoezo hebt u de beste wijn tot het eind 
bewaard? Iedereen schenkt eerst de beste wijn en daarna de mindere. Wie doet 

zoiets?”  
Wat heeft Hij, dat licht van de wereld, dat de duisternis verdrijft, gedaan dan? 
Niks daarover. 

“Maar”, schrijft Johannes dan, “de diakenen wisten waar het vandaan kwam”. 
 

Hoor jullie diakenen, Open Pastoraat, want zij kennen het geheim. 
 
Daarna gaat Jezus met zijn moeder en zijn broers naar huis. Het kan niet 

dagelijkser en gewoner.  
 

Terwijl er een punt gezet is. 
Johannes zegt het er nadrukkelijk bij: dit was het hoofd, nee, niet het begin, het 
‘hoofd’ van de tekenen die Jezus deed. 

Met andere woorden: alles wat hij nog gaat doen en zeggen staat onder dit ene 
teken. 

Onder de kleur van dit ene licht.  
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Er zál feest zijn, een bruiloft van blijdschap, ook al hadden ze de watervaten 

verwaarloosd en was de wijn op. 
Ook al wordt het leven van Jezus hierna een stapsgewijze neergang ten dode. 

Het opschrift, de kop boven alles blijft: dit is een feest zoals een bruiloft en hij 
gaat het er uit de algehele nietsigheid van maken. 
 

Hoe houd je moeilijkheden uit? 
Welke organen heb je daarvoor die je opnieuw kunt vormen om niet te gaan 

overleven, maar te leven? 
 
Kun je dit? Nee, niet de dagelijkse stroom aan recepten volgen die je stukjes 

geven van wat je kunt doen, meditatie, fitness, een leuk boek, een spannend 
spel, de volgende Netflix serie – of ja, dat ook doen, allemaal goed, maar wat 

draag je in je diepste kern, wezen, ziel? 
Had je de vaten van wat je door wie je voorgingen gegeven was al leeg gelaten? 
Had je te weinig wijn ingekocht, want er zou toch vast wel niemand komen? 

Was je zo iemand geworden die bij alles zegt: “Zul je zien, dat heb ik weer?” 
 

Of kun je vanuit het diepst van jezelf ervaren, beleven, denken, voelen: “Mij is 
beloofd dat het een bruiloft wordt. Ik zál vertrouwen dat er van alle nood een 

feest gemaakt kan worden”. 
 
Goed, als het gruwelijk tegenzit, omdat je hoorde dat je ongeneselijk ziek bent, 

of je geliefde is dat, of er zijn uit je kring van bekenden mensen aan Covid 19 
gestorven, of je kunt je kleinkind al maanden niet zien, of je weet niet hoe je 

leven verder moet omdat je bedrijf failliet zal gaan op deze manier, of omdat de 
scholen alweer langer dichtblijven en je echt niet meer weet hoe je dat nog met 
je kinderen en je werk moet trekken; dan nóg. 

 
Is er in je leven dat heen en weer van diakenen tussen watervaten die jij 

leegliet, maar die wel degelijk gevuld werden? Is er dat kleine eenvoudige heen 
en weer van hier en daar een mens die je spreekt, even, al is het op 1 ½ meter. 
Is er in je leven die blijdschap als je voor jezelf de ruimte neemt en de dag 

begint met een lofzang, of een bijbeltekst die je door de dag heen herhaalt tot 
die gaat spreken, is er muziek, al is het één lied of één symphonie? Is er dat 

boek dat je herleest, omdat het je ooit zo aansprak? 
 
Bedenk het zelf maar. Met humor, of met een hobby. Maar tast naar die diepere 

laag in je, die organen, die onze ziel aanmaakt, als het eenzaam wordt.  
En hoor Johannes: “Dit staat over al het leven heengeschreven: de duisternis 

overwint het licht niet. De bedoeling is dat je je leven als een bruiloft ervaart”.  
 
Zoals Dietrich Bonhoeffer zijn brief besloot:  

“Het hangt immers zo weinig af van de omstandigheden, maar eigenlijk alleen 
van wat er in iemand omgaat…..” 

 
Christiaan Donner, 17 januari 2021 


