
HUWELIJKSINZEGENING ANNEKE EN KRIS 

        Genesis 18, 1-15 Johannes 2, 1-11 

 
Het verhaal van Abraham en Sara biedt herkenning: 
een bron van nieuw leven die tot dan toe dicht zat, gaat stromen: 
een nieuw naar buiten breken, en zo vruchtbaar zijn voor vele anderen;  
- en dat in tegenstelling tot wat men zou verwachten. 
Dat geldt voor jou, Anneke, na je pensionering uit maatschappelijk werk en pastoraat,  
en dat je alleen verder moest na het overlijden van Aletta, 
en voor jou, Kris, toen je de beslotenheid van de abdij was ontgroeid 

maar ook niet binnen kon komen in onze apostolische en pastorale predikorde.  
En zie: daar bloeide onverwachts iets moois op in ons klooster  
– niet voor de eerst keer trouwens. 
Er is jullie iets overkomen dat je aangrijpt, door elkaar schudt, en nieuw in elkaar zet. 
Controle houden verandert in je toevertrouwen aan de bewegingen van het hart 

en wie meer in zichzelf gekeerd was wordt naar buiten getrokken. 
Het oude verhaal van Abraham en Sara komt dan dichtbij en wordt bekrachtiging: 
wat je daarin leest en viert is de ommekeer in jullie eigen leven.  
 
Vanaf het begin dat jullie elkaar zagen was er grote vertrouwdheid met elkaar: 
in een ontmoedigende periode - toelating vragen tot de orde en die niet krijgen - 
iemand vinden bij wie je je onrust en soms ontreddering kwijt kunt; 
of in een periode van rouw om een dierbare vriendin die je zo mist, 
met je verdriet weg kunnen kruipen in de armen van de ander. 
- zoals Ida Gerhardt dicht: die ziet aan je beschreid gelaat, 
    dat het, al bevend, bergopwaarts gaat.  
Het is een onzegbaar goed een medemens te vinden 

bij wie je in stilte kunt zwijgen, waarbij soms stille tranen kunnen rollen, 
zonder dat je dat hoeft uit te leggen en het allebei gewoon kunt laten gebeuren 

Wat opgesloten was kan overlopen in een gezamenlijke ruimte. 
 
Dat is de ruimte van jullie twee samen maar ook de ruimte van God, 
zo treffend verwoord in het psalmvers Gij bergt mijn tranen in uw kruik,  
waarover Jan van Kilsdonk ontroerd geschreven heeft. 
In het samenzijn weten jullie je opgetild in die ene grote liefde die God is: 
de monnik Kris heeft bij lekendominicaan Anneke een religieus thuis gevonden. 
Het leven van jullie beiden is ten diepste religieus 

Het samenzijn mondt uit in opgenomen zijn in die Ene die in ons ademhaalt.  
De liefde voor die ene mens is voor jullie dan ook geen afscheid van geloof en gebed 

maar wederzijdse ondersteuning van die religieuze inslag 

Je weet je beiden gedragen door een Onzegbare die liefde is; en daarin zijn jullie samen. 
Aan de buitenkant zijn er nogal verschillen, niet enkel in karakter maar ook in levensfase, 
maar van binnen en in de diepte is er een grote eenheid, een gemeenschappelijk bron. 
Je kunt dan het nieuwe avontuur aan, het ongewisse, zoals Abraham en Sara dat deden,  
en vertrouwen op God die ‘het voor zich ziet’, waar wij het niet zien 



Dat het huwelijk van gedoopten een sacrament is,  
belichaming van de liefde tussen God en zijn volk, 
is voor jullie geen hoogverheven leer, maar beleving met huid en haar. 
 
Bij elkaar vinden jullie jezelf. Tegelijk is het een waardevol tegenwicht,  
wanneer je met elkaar ook de lastige dingen kunt delen. 
Hoe je iets bedoelt kan namelijk bij een ander totaal anders werken. 
Het is de kunst nieuwsgierig te blijven naar dat andere in de ander, ook als het schuurt, 
uit jezelf te treden, in de schoenen van je geliefde gaan staan 

en vanuit dat standpunt te kijken naar jezelf. 
Dan is het geen bedreiging of vermindering voor je, maar aanvulling. 
Elkaar ruimte geven om anders te zijn is de keerzijde van jezelf worden bij elkaar. 
 
Dat blijft een opgave, gezien ons menselijk tekort. 
Het evangelie weet daar alles van: over een bruiloft die in het water dreigt te vallen. 
Het evangelie gaat over een bruiloft die niet op gang dreigt te komen. 
Er is geen wijn. Niet dat die opraakt; het is veel erger: 
er staat letterlijk dat die achterwege blijft, uitblijft. Ze komt helemaal niet. 
Wel staan er zes stenen kruiken: een onvolkomenheid, niet het volle aantal van zeven  
Ze staan er voor de reiniging: er is stof en vuil af te wassen. 
Wanneer de Heer aan de dienaren vraagt ze te vullen met waterkruiken 

en daaruit te laten proeven door de tafelmeester, 
vraagt hij in feite dat wij aandragen wat wij in huis hebben: 
het onvolkomene van onszelf inbrengen.  
Hij kan het menselijk tekort omvormen tot weldadige verbondenheid. 
De bruiloft te Kana beeldt uit wat er kan gebeuren 

wanneer jullie je verbond aan Hem toevertrouwen: 
het waterige dat ons mensenbestaan ook kan zijn, wordt fonkelende feestwijn. 
 
Lieve Anneke en Kris,  
de Schrift tilt ons leven op, plaatst het in een groter kader 

het verhaal van God met ons,  
een God die een liefdesverbond zoekt met alle mensen. 
Het nodigt uit om jullie samenleven in Gods hand te leggen. 
Dat gaan we nu doen. 
 
 
 
 
 
 
 


