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Homilie zondag 20 januari 2019 
Heb vertrouwen  
Door God geliefde Mensen, Kinderen van God, 
Wat staat ons te doen, zo vertelt Johannes ons vandaag,  
als de wijn opraakt op onze bruiloft? 
Wat staat ons te doen als we middenin die droge periodes met pijn en afzien zitten? 
Droge periodes in onze relaties, 
als we elkaar niet meer kunnen vinden, 
als onze armen en ons hart te klein is om nog naar elkaar uit te reiken? 
 In onze organisaties, als we enkel nog de tekorten van elkaar opmerken 
of in een roddelsfeer vervallen? 
In ons spiritueel leven  
als we de moed niet meer opbrengen om tijd te maken voor Godsverbondenheid, 
voor inkeer, gebed en meditatie  
wanneer God niet lijkt Aanwezig te komen noch te antwoorden 
en we  laten  ons influisteren door wat we begoochelend of duivels noemen,  
dat we ons toch wat wijsmaken… 
 
Het is van alle tijden, letterlijk en figuurlijk, 
woestijn-tijden, crisis 
tijden van ballingschap waarin we niet meer thuis zijn in ons echte Zelf, 
we niet meer thuis zijn  in het huis van onze Goddelijke Vader en Moeder,  
van onze diepste oorsprong… 
 
Blijf vertrouwen in het Rijk Gods in tijden dat de wijn opraakt! 
Gelukkig is daar de moeder van Jezus 

- symbolisch ook de geloofstraditie waarin Jezus opgroeide;  een traditie met de ervaring en het sterke geloof dat God redt uit slavernij en duisternis - 
die ons nabij is en ziet ploeteren. 
Ze zegt tot Jezus  
en via Hem tot God: ‘Ze hebben geen wijn meer, ze zijn daar aan het sukkelen.’ 
En tot ieder van ons, dienaren en medewerkers 
aan Gods droom van voluit leven in Verbondenheid en echte Vrijheid,  zegt ze:  
 ‘Doet maar wat hij u zeggen zal.’ 
Wat zegt Jezus, door Gods Woord en Liefde geleide mens, ons tot op vandaag? 
Doe je kruiken vol water ook in tijden van schaarste! 
Wanneer de wijn opraakt en we als mens, Gods kind,  een nieuw begin willen maken met het feest dat Leven heet, 
nieuwe afspraken willen maken opdat Leven hier op aarde  een feest mag zijn, 
Leven in overvloed, dan kunnen we niet anders dan onze kruiken tot bovenaan toe te vullen met water. 
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Het leven en de wereld van vandaag, ons eigen dagelijks leven ten volle te verweven met 
Gods Liefdeswet, Gods gebruiksaanwijzingen  opdat het Rijk Gods ons deel mag worden. 
 
Durven we in deze bidweek voor de éénheid van Christenen 
nog veel verder reiken tot bij het Parlement voor Wereldreligies. 
Er zijn immers vele religies doch slechts 1 Aanwezige Bron. 
Durven we  bidden voor harmonie en dialoog tussen alle mensen ter wereld, allen Gods kinderen, 
tussen alle religies die het welzijn van elke mens vanuit een liefdevolle God, op het oog hebben? 
Durven we, gegrondvest in mijn eigen traditie, ons laten reinigen met het water uit de stenen kruiken? 
Ons laten onderdompelen in Gods Aanwezigheid en alles laten wegwassen  
wat nog op een superioriteitsgevoel gebaseerd is; wat nog op vooroordelen gebaseerd is, wat enkel menselijke wetten zijn,  
wat nog machtsmisbruik is in onze relaties, zowel thuis als daarbuiten? 
 
Bewust geworden dat we door God geliefde en gewilde mensen zijn, 
kunnen, durven en willen we vertrouwen hebben… 
het vertrouwen dat er goede, zelfs steeds betere wijn, zal zijn, 
tot het einde der tijden! 
Als we aan de lijve mogen ervaren in gebed en meditatie, in geliefde mensen, in de natuur 
dat een altijd Aanwezige Vader én Moeder mij liefheeft, 
dan valt het niet moeilijk te luisteren en te gehoorzamen 
aan het Woord dat God via Jezus’ moeder tot ieder van ons spreekt: 
‘Doet maar wat hij ons, de dienaren en medewerkers, zeggen zal. 
 
‘Vrouw is dat soms uw zaak? 
‘Vrouw, wat is er tussen u en mij? 
Nog is mijn uur niet gekomen. 
 
Het is niet op het tijdstip van mensen dat Verrijzenis gebeurt. 
Wij mensen, naar Jezus’ voorleven, kunnen ons wel elk moment van ons leven klaarmaken,  blijven uitkijken, 
ons Hart in Liefde openen… 
Tot dan ineens of geleidelijk water in wijn verandert, gewone dingen heel speciaal worden en voor wonderen zorgen, 
medemensen en God heel nabij te ervaren zijn… 
Dan zijn we vervuld zijn van diepe vreugde en vrede in onze binnenwereld, in onze vriendschaps- en huwelijksrelaties, in onze organisaties. 
 
Enkel geworteld in Gods diepste grond is voluit leven mogelijk! 
Een echt bruilofsfeest! 
 


