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Gebed om ontferming
Nu de wind
de winter wegblaast
kijken we uit 
naar het nieuwe leven
van de lente.
Zo vanzelfsprekend
als het lijkt
dat de bomen
ontluiken
krokussen 
het Voorhout tooien;
zo gewoon
als het lijkt
dat er kinderen
geboren worden
zo wonderlijk is het
te beseffen
dat wij er zomaar zijn:
op het eerste gezicht
een wonderlijke speling
van het lot
een toevalstreffer
van de geschiedenis –
en tegelijkertijd
in het leven geroepen
door U
O God
gedenk uw barmhartigheid
als wij bidden tot U:
Heer, ontferm U...

Zo vanzelfsprekend
als het lijkt
dat wij
niet alleen zijn
zo kostbaar is het
als we 
werkelijk ervaren
dat we 
zijn gekend
geliefd
aanvaard
en ook al 
zeggen we elkaar
niet telkens hardop
hoe goed ons
dat doet
toch weten we
– van kinds af aan – 
dat we niet zonder
elkaars aanwezigheid kunnen.
Het is immers
niet goed
dat de mens 
alleen is
is uw woord
van den beginne.
O God
gedenk uw barmhartigheid
als wij bidden tot U:
Heer, ontferm U...

Wij leven 
in een bezeten wereld
en wij weten het:
barbaarse moordzucht
razernij en blinde haat
waren rond – 
ook de afgelopen week.
In alle weerzin
die het wekt
beseffen we dan
dat vrede
hartelijkheid
menslievendheid
niet vanzelfsprekend zijn
maar dat 
ze geleerd moeten worden
voorgedaan
om te beginnen
aan onze kinderen
maar evengoed
aan ons zelf
van wie gezegd wordt
dat de wijsheid
met de jaren komt.
ook al geven we daar 
niet altijd blijk van.
O God
gedenk uw barmhartigheid
als wij bidden tot U:
Heer, ontferm U...

Preek
Het gaat vandaag over twee bronnen. En over de vraag hoe je van de ene bron bij de andere komt. 
De ene bron heeft een naam, vertelt het verhaal uit het Johannes-evangelie: het is de Jakobsbron. 
Ook al vinden we die naam niet terug in de Jakobsverhalen in het Oude Testament, toch verwijst hij
naar het verleden. Naar aartsvader Jakob. Hij heeft de put nagelaten aan zijn nageslacht. Wie uit 
deze bron drinkt, voelt zich met hem en de traditie verbonden. Het is een ijkpunt, een vaste plek, 
houvast vanuit het verleden. De andere bron heeft geen naam, hij staat voor iets anders. De vraag is 
niet alleen waar hij voor staat, maar ook hoe je er komt, bij die andere bron?

We zien dat aan de hand van twee mensen die elkaar ontmoeten. Een vrouw en Jezus. De vrouw 
heeft geen naam, en daarmee staat zij los van tijd en ruimte. We weten ook verder niets van haar. 
Johannes laat haar CV nagenoeg blanco. Ze heeft geen naam gemaakt. Ze stapt zomaar het verhaal 
binnen. Ze ís niet iemand, bij voorbaat, ze kan iemand worden. Zo kun je je met haar verbinden, 
moet de schrijver hebben gedacht. Wij mensen zijn immers wordende wezens, we zijn mensen 
onderweg, die zich ontwikkelen, ten goede en soms ook ten kwade. Dat laatste beseffen we eens te 
meer na de verschrikkelijke dingen die eergisteren in Christchurch gebeurden. Ook de schutter is 
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een kleine jongen geweest. Maar ergens is er iets vreselijk misgegaan. Zijn wording is geworden tot
verwording.

Mensen zijn wordende wezens, hun leven lang. We groeien, naar het licht of naar het duister, we 
leren, denken, rijpen, vallen terug, krabbelen op, maken goede en verkeerde keuzes. En dat begint 
al vroeg. Zoals ouders dat over hun kind kunnen vertellen: wat een ontwikkeling het doormaakt in 
die eerste maanden, dat eerste jaar: van een hulpeloos wezen tot een mens dat er is, dat reageert, 
lacht, huilt, kijkt, luistert, de wereld in zich opneemt met alles wat zich daar aan moois en lelijks 
voordoet.

Twee bronnen en twee mensen. Daarover gaat het. Bij de eerste bron, de Jakobsbron, ontmoeten zij
elkaar. Maar voordat ze bij de tweede bron aankomen, moeten er een paar hobbels genomen 
worden. Het is geen vanzelfsprekende ontmoeting. Eerst moeten ze elkaar nader komen. Jezus 
vertoont daartoe, wat we zouden kunnen noemen, grensoverschrijdend gedrag, eerst in de letterlijke
zin van het woord. Hij steekt, op weg naar Galilea, de grens over van Judea naar Samaria. Dat 
moet, vertelt Johannes erbij. Maar hij bedoelt dat niet geografisch, alsof er geen andere weg is. Hier
is niet de TomTom bepalend, maar Johannes' visie. Dat Jezus door Samaria moet gaan, op weg naar
Galilea, is omdat daar iets moet gebeuren wat vertelt over wie Jezus is. De traditie zegt dat Joden 
niet met Samaritanen omgaan. Dat is nu eenmaal zo. Dat heeft een lange geschiedenis, die lang niet
iedereen meer kent, en toch: je doet het niet, als Jood door Samaria reizen. Maar Jezus doet het. Na 
de bruiloft te Kana waarin Johannes aan de hand van de wijn vertelt van de grenzeloze overvloed 
die met Jezus gekomen is, blijkt nu dat die overvloed niet beperkt blijft tot Jezus' eigen mensen. Zij 
is er voor iedereen. Hier wordt een grens geslecht. Niet je eigen mensen eerst en dan kijken of er 
nog wat overblijft, maar overvloed voor ieder mens, ook de mens aan de andere kant van je 
zelfgetrokken grens die hem/haar zo zorgvuldig afschermt van je eigen bestaan. Het zal vast niet 
altijd lukken om de ander zo te zien, maar het Bijbelse principe ligt er: de grenzen die er zijn tussen 
mij en jou, tussen jouw land en mijn land, tussen mijn godsdienst en jouw godsdienst – het zijn 
onze grenzen, niet die van de Eeuwige. En daarom 'moet' Jezus door het vreemde land.
 
Maar nu is er nog iets; dat komt ons misschien vreemd voor, maar het is niettemin 
grensoverschrijdend gedrag van Jezus. Hij spreekt de vrouw aan. Dat is buiten de orde van die 
dagen. Rabbijnen hebben geen vrouwelijk leerlingen. Zij staan op afstand. Maar Jezus trekt zich 
van deze traditie niets aan, hoe  hardnekkig ze ook is. Hij doorbreekt deze grens en vraagt haar om 
water. En dan ontstaat er een gesprek, van mens tot mens. Zij vraagt, hij antwoordt. En al gauw 
gaat het over meer dan water, H2O. Dan gaat het over de bronnen van je leven, over het essentiële 
waaruit je leeft. Jouw bron, zegt Jezus tegen de vrouw, is de Jakobsbron. Jullie Samaritanen vereren
Jakob als aartsvader. Zoals jullie over hem spreken, spreken de Joden over Abraham. En zij spreken
op hun beurt over Jeruzalem als stad waar God vereerd wordt, zoals jullie over de berg Gerazim 
spreken als het heiligdom. Ieder heeft zo zijn heilige tradities. Maar let op, voor je het weet is het 
water dat je uit deze tradities put, stilstaand water. Er zit geen leven in. Het lest je dorst niet, het 
verdampt even snel als water in de brandende zon.

De Fransen hebben daar een mooie uitdrukking voor: 'Rester sur sa soif' – letterlijk: 'je blijft op je 
dorst'. Je zegt het als iets niet bevredigend is, als er iets te wensen overblijft. Als de vervulling van 
je diepste dromen onbeantwoord blijft. En precies daarover gaat het hier: die Jakobsbron, hoe 
eerbiedwaardig zijn traditie ook is, biedt niet wat een mens nodig heeft om mens te zijn naar Gods 
hart. Hij staat voor de tradities waaruit een mens drinken kan, maar die je dorst toch niet lessen. En 
misschien herkennen we daar iets van: vasthouden aan onze tradities, is een gevleugeld woord 
geworden. Er wordt veel over gesproken. Dat komt omdat we er eigenlijk los van zijn, van die 
tradities, maar we houden er toch nog aan vast, om nog ergens houvast te hebben, bij gebrek aan 
beter. Vaak is het nostalgie om wat er was, heimwee naar vroeger, naar onveranderlijkheid zoals 
Ramses Shaffy het zong met de woorden 'Ik heb het altijd zo gedaan' in zijn lied 'Laat me'. En 
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misschien is het nog wel meer een heimwee naar wat nooit bestaan heeft, een verlangen naar een 
antwoord op de vraag: 'Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het nooit is geweest?' [naar de titel 
van een boek van Joachim Meyerhoff]. 

Maar met de traditie alleen redt je het niet, zegt Jezus. We zijn wordende wezens. In het verleden 
behaalde resultaten bieden immers geen garantie voor de toekomst, en tot driemaal toe doorbreekt 
hij een oude gewoonte die een mens vastleggen in het verleden: hij relativeert het oud zeer tussen 
Joden en Samaritanen, hij overbrugt de afstand tussen de seksen, en vooral: hij is kritisch over alle 
godsdienst die teruggrijpt op heilige tradities en zich daarin verschanst. Zij kunnen de dorst van een
mens niet lessen.

En dan komt er ruimte voor de tweede bron. Waar de vrouw zich nog richt op tradities, op oude 
claims, op het verleden, tapt Jezus uit een ander vaatje. Het is het vaatje van de toekomst, van wat 
haar kan bevrijden van wat haar in de greep houdt. Ik heb ander water voor je, water dat je diepe 
dorst lest, telkens weer opnieuw. En daarmee doet hij recht aan de mens als een wordend wezen, 
dat nooit vastligt in wat er ooit gebeurd is, maar zich altijd weer kan oprichten naar de toekomst toe.
Dat moet ook voor deze vrouw bevrijdend zijn, dat zij door Jezus niet wordt vastgepind op haar 
verleden, maar op wie zij kan worden. 

Of juichen we te vroeg? 'Roep je man er eens bij, vraagt hij haar. Je zou denken: als alles nu op de 
toekomst is gericht, moet hij dan toch nog in haar verleden gaan roeren. 'Ik heb geen man', geeft ze 
ruiterlijk toe. Want er zijn er al vijf geweest en de zesde die ze nu heeft is haar man niet. Maar het 
lijkt wel alsof Jezus niet háár op de proef stelt, maar ons. En de traditie heeft natuurlijk gretig 
toegehapt en haar al snel weggezet als een mannenverslindster, een vrouw die het allemaal niet zo 
nauw neemt met de normen van haar dagen. Maar Jezus laat al die vragen rusten: wie die mannen 
waren, waarom ze in haar leven kwamen en of het nu haar schuld was? Het gaat hem niet om de 
waarheidsvinding van het verleden maar om levensvinding ten bate van haar toekomst. Zij zal een 
ander soort water moeten vinden dan dat van de traditie. Water dat haar gegeven wordt en telkens 
weer opnieuw leven geeft. Dat haar verder brengt in haar leven en haar niet opsluit in de kooi van 
haar verleden. Er zal in haar ruimte moeten komen voor de bron van de vrijheid.

Ik moet bij die andere bron denken aan een gedicht van Rodaan Al Galidi. Het heet 'Poging om 
weg te gaan'. Al Galidi zat als asielzoeker acht jaar in een asielzoekercentrum zonder uitzicht op 
een verblijfsvergunning, leerde er zichzelf Nederlands en werd schrijver. Hij schreef:

Poging om weg te gaan
Mus, leer me vliegen,
ik leer je gedichten schrijven.
Leer me een nest bouwen,
ik leer je een uitgeverij vinden.
Geef me jouw veren,
ik geef je mijn jas.
Geef me jouw angst,
ik geef je mijn kat.
Geef me je tak,
ik geef je mijn slaapkamer.
Mus, geef me jouw leven,
ik geef je mijn kooi.

Er zijn zoveel dingen waarin een mens vast kan zitten. De zelfgetrokken grenzen, de afstand die we
scheppen tot de ander, de hardnekkige gewoontes. Ze geven misschien houvast, maar geen vrijheid.
Ze lessen soms even de dorst, maar ze geven geen leven met eeuwigheidswaarde. Ze geven 
antwoorden, maar laten de echte vragen van het leven niet toe.
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Gaat ze het zien, deze vrouw zonder naam?

Alleen lukt dat niet. Ze heeft er iemand voor nodig die haar dichter bij de waarheid brengt. Stapje 
voor stapje laat ze de woorden van Jezus toe. En ze hoort in Hem iets van de levende God zelf die 
haar roept, zeker als hij zegt: Ik ben het, die met je spreekt. Daarin schuilt de naam van de Eeuwige 
zelf die zegt: ik zal met je zijn. En daarmee verschuift ook de bron waaruit ze put om haar leven te 
leven. Niet de traditie telt, maar dat de Eeuwige aanbeden wordt in geest en waarheid! Want De 
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden... En zo gaat er nieuw leven in haar stromen, komt ze los
van wat haar niet verder brengt in het bestaan. 

Zo kan een mens vervuld worden met levenskracht om zich verder te ontwikkelen. Hij is een 
wordend wezen, van jongs af aan, maar heeft om mens te worden bronnen nodig om uit te putten. 
Het doet er toe welke bron dat wordt. De ouders die hun kind hier ten doop hielden, weten dat. Ze 
zeggen: wat we zelf ervaren hebben als de bevrijdende liefde van God, willen we graag aan onze 
kinderen voorhouden, zodat ze er zelf iets van gaan zien. Ze lijken daarmee op de vrouw van het 
verhaal, die als alles is gezegd, zelf een bron van levend water wordt voor wie zij gaat ontmoeten. 
En zo stroomt het water van het ware leven de wereld in, tot op deze plek, tot op dit uur. Door haar,
door ons.
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Udo Doedens & Jilles de Klerk, Een goed woord: Uit de preken van Gerrit de Kruijf, Zoetermeer: Boekencentrum
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Gebeden
Hoe we moeten leven,
die vraag 
kot altijd weer terug 
en daarom danken wij U,
trouwe God,
dat de oude verhalen
telkens weer 
een bron 
van inspiratie
en vernieuwing zijn
voor wie zich
er aan wil laven.
Daarom bidden we
voor de doopouders
en hun kinderen
dat te midden van alles
wat zich aandient
het water
van uw goede woorden
in hen blijft stromen
nu eens met kracht
dan weer zachtjes kabbelend
maar altijd fris en waarachtig.

Wij bidden 
voor onze wereld
waarin
de bronnen
van ware menselijkheid
worden vervuild
door haat en razernij.
Telkens weer
zijn we door stomheid
geslagen
door wat wij mensen 
elkaar blijkbaar
aan kunnen doen.
Dat wij zelf
op onze eigen plaats 
en met de mogelijkheden
die we hebben
ons eigen levenswater zuiveren
van onrecht en verbittering
van stille wrok
en openlijke vijandschap

Wij bidden voor wie
verdrietig zijn
en noemen... 
samen met wie haar omringen
Wij danken voor wat
hij voor hen
voor de maatschappij
voor deze gemeenschap
heeft betekent 
en weten hem geborgen
in uw trouw.
Voor … bidden we
ter bemoediging
op haar levensweg
en noemen in stilte
wie ons verder 
ter harte gaan...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan de preken en gebeden die klinken in de Kloosterkerk, 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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