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dertiende van de zomer 

 
 

Evangelielezing: Johannes 7,25-53 

 

Acclamatie: ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’: lied 887 

(t. en m. anoniem, vert. red. liedboek)  

 

Overweging 

 

Wie is hij? 

Het is de centrale vraag in het evangelie van Johannes. 

Sinds de genezing van een zieke man bij Betzata merk je 

dat mensen om Jezus heen hem voortdurend uittesten 

en bevragen. 

Wij zijn de mensen om Jezus heen. We willen weten 

wie hij is. We zoeken naar zijn betekenis voor ons, in 

ons leven. Misschien willen we zelfs volgelingen zijn – 

wie weet. Wie is hij? 

 

Ik herinner me goed een uitspraak van Dirk 

Monshouwer. Hij zei: ‘door Jezus is voor ons het Eerste 

Testament toegankelijk geworden. Zonder hem hadden 

wij in West-Europa daar niets van begrepen. Jezus is 

voor ons de uitleg van de Torah en de profeten en 

geschriften.’ 

  

‘Ik heb niet zoveel met Jezus,’ zei iemand me, ‘ik heb 

meer met God.’ 

Ik herken dat. Zelf heb ik het een keer besproken met 

een geestelijk begeleider. Hoe moet ik het toch zien? 

vroeg ik me af. Bid je tot God? Of tot Jezus? En wat is 

dan het verschil? 

Hij zei: och, wat maakt het uit? En waarom zou je ze 

losmaken van elkaar? 

 

En ik bedenk: het is mijn verstand dat helderheid wil. 

Dat wil kunnen zeggen: dít is Jezus. En dát is God. Met 

omschrijvingen. En kenmerken. Maar God laat zich niet 

in een omschrijving vangen. En Jezus ook niet. Dat 

maken de gesprekken in het Johannesevangelie ons wel 

duidelijk. Beiden zijn ongrijpbaar. Of misschien moet je 

zeggen: met je verstand kun je er niet bij. God, en Jezus, 

kun je uiteindelijk enkel zien met je hart. 

Toch is het ook onmogelijk hart en verstand van elkaar 

te scheiden. Ze zijn allebei nodig. Zoals bij een boom. 

De boom heeft alles waaruit hij bestaat nodig om te 

kunnen groeien. De wortels kunnen niet zonder de 

bladeren. Een stronk zonder bladeren gaat dood. En de 

bladeren kunnen niet zonder de wortels. Ze zouden 

verdrogen en de boom zou sterven. 

 

Wie is hij? 

Jezus zegt niet zoveel in het verhaal dat we net 

hoorden. Alleen dat ene. Op het hoogtepunt van het 

Loofhuttenfeest zegt hij: ‘laat wie dorst heeft bij mij 

komen en drinken. ‘Rivieren van levend water zullen 

stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ zo zegt de 

Schrift.’ 

Dat had hij ook gezegd tegen de vrouw bij de bron. ‘Wie 

het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst 

krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron 

worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 

(Joh. 4,14; zie ook Openb. 21,6; 22,17)  

De woorden klinken prachtig. Ze spreken aan. De vrouw 

bij de bron zegt gelijk: ‘Geef mij dat water, meneer!’ 

 

Maar nu nog de inhoud. Wat is dat water? Hoe komen 

we eraan? Kreeg die vrouw bij de bron het uiteindelijk 

nou wél of niet? En wat kreeg ze dan? 

 

De theologen vinden het in elk geval maar niks wat hij 

zegt. Hogepriesters en farizeeën willen een proces 

tegen hem aanspannen. Helaas komen de 

gerechtsdienaren terug zonder Jezus mee te brengen. 

‘Hé! Waar is hij?’ vragen ze, ‘waarom hebben jullie hem 

niet meegebracht?’ 

‘Nog nooit heeft een mens zó gesproken!’ zeggen ze, 

diep onder de indruk. 

Stel je voor: de politie wordt erop uit gestuurd om 

iemand te arresteren. Onverrichter zake komen ze 

terug. Het is ze niet gelukt. Niet, omdat ze de persoon 

in kwestie niet konden vinden. Niet, omdat hij een 

wapengevaarlijke gang om zich heen had. Maar omdat 

de agenten het zelf niet konden. Ze gaan tegen een 

bevel in, omdat ze het er niet mee eens zijn! 

 

De farizeeën springen uit hun vel. En laten zich van hun 

duistere kant zien. ‘Hebben jullie je ook al laten 

misleiden? Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot 

geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet 

niet kent – vervloekt zijn ze!’ 

Een onheilspellend proces tekent zich hier af. 

Polarisatie. Enerzijds de machthebbers; in die tijd de 

theologen, zij waren zowel de geestelijke als de 



wereldlijke leiders. De elite. 

Anderzijds het volk. De ‘domme massa’.  

 

Er is niets nieuws onder de zon, kun je wel zeggen. Wat 

toen gebeurde, gebeurt ook nu. 

Op 3 september zwaaide Mechteld Jansen af als rector 

van de Protestantse Theologische Universiteit. In haar 

13 jaar als hoogleraar missiologie was dit haar thema: 

de polarisatie. De groeiende kloof tussen volk en elite. 

In Trouw van vrijdag 3 september staat een interview 

met haar. We ontmoeten elkaar steeds minder, zegt ze. 

Ontmoetingen die dwars door alle lagen van de 

bevolking heen lopen, zijn schaars. We blijven steeds 

makkelijker in onze eigen bubbel. We nemen eenzijdige 

informatie tot ons, door zoekmachines die onze 

zoekgeschiedenis opslaan en ons alleen laten zien wat 

we wíllen zien. Al met al is er een toenemende 

tweedeling in de maatschappij.  

Enerzijds de mensen die hoger zijn opgeleid. Anderzijds 

de mensen die lager zijn opgeleid. 

Enerzijds hogere inkomens. Anderzijds lagere 

inkomens. 

Populisten spelen hierop in. Ze maken gebruik van het 

wantrouwen dat groeit. ‘De overheid is niet te 

vertrouwen,’ zeggen ze. ‘Die luistert nooit naar wat 

gewone mensen willen en nodig hebben. Die zorgt 

alleen voor eigen soort.’  

 

Alle mensen hebben een thuis nodig, zegt Mechteld. 

Iedereen verlangt daarnaar: ergens te komen waar 

verschillen wegvallen. Een plek waar verschillen in 

herkomst, in kleur, in gender, in seksuele voorkeur 

gevierd worden – en niet gewantrouwd. Een plek zoals 

vroeger in de comedyserie Cheers: ‘Where everybody 

knows your name, and they’re always glad you came’. 

Waar iedereen je naam kent en waar ze blij zijn als je 

komt.  

Hier kan de staat niet in voorzien, zegt Mechteld. De 

staat kan niet voorzien in ontmoetingen op zielsniveau. 

Daar zijn geloofsgemeenschappen voor nodig.  

 

In het evangelie slaat Jezus een brug. Tussen enerzijds 

het volk – en anderzijds de elite. Hij trekt over de grens 

heen, hij probeert die te doorbreken. Geen grens, of 

Jezus trok erover. Ook op de grens tussen ‘reine’ en 

‘onreine’ mensen was Jezus te vinden. 

Hij gaat het gesprek aan met de vrouw bij de bron. En 

met de zieke bij het bad met de vijf zuilengangen, 

Betzata. Maar ook met de farizeeër Nikodemus. De elite 

wordt net als Zacheüs uit de hoge bomen geroepen.  

Op die grens tussen twee verschillende mensen, is God 

te vinden. Waar zieke en gezonde mensen elkaar raken. 

Waar mondige en monddoodgemaakte mensen elkaar 

raken. Als mensen elkaar niet meer durven aanraken, 

maar elkaar in hokjes stoppen, is er pijn. 

 

Dit is waar we aan zouden kunnen denken bij dat 

levende water: dat het stroomt, waar mensen elkaar 

durven aanraken. Hoe verschillend ze ook zijn. Waar ze 

wantrouwen en polarisatie weigeren. Waar ze thuis 

komen bij elkaar – soms even. 

Daarom is het goed hier samen te zijn, als mensen uit 

verschillende bevolkingslagen. Het is belangrijk dat we 

een goede geluids- en beeldverbinding hebben met wie 

thuis meeviert, en nog belangrijker dat we ons met 

elkaar verbonden weten – maar het was afzien in de 

tijd toen de internetverbinding de viering hier in de 

Eshof moest vervangen. 

Daarom is samen koffie en thee drinken na de dienst zo 

wezenlijk. En is het wezenlijk om dat volgende week 

samen met de mensen van de Paulusgemeenschap te 

doen. 

Daarom is het zo mooi dat volgende week zaterdag 26 

heel verschillende jongeren en 16 begeleiders van 

onder andere het diaconaal project Georgië elkaar in 

een activiteit ontmoeten: solidair met daklozen en 

vluchtelingen gaan ze zelf van afval een onderkomen 

bouwen. En daar een nacht in slapen. 

En straks, om 12 uur, wagen we nog een originele 

poging tot zielscontact. Met ‘nieuwe Hoevelakers’, 

mensen die hier na een bange vlucht soms alweer jaren 

geleden zijn terechtgekomen, en met ‘oude 

Hoevelakers’ gaan we het Laakse pad lopen. Samen een 

boterham eten onderweg. Kennismaken, wandelen en 

intussen proberen de naaktslakken op het pad te 

omzeilen. 

 

Hiervoor zijn geloofsgemeenschappen nodig. Zijn we 

nodig als Eshofgemeente. Om de plek te zijn waar alle 

verschillen in herkomst, kleur, gender en seksuele 

voorkeur gevierd worden. Naar Jezus’ voorbeeld. Zodat 

levend water stromen kan.  

 

 

Muziek 

 

Lied = geloofsbelijdenis: ‘Lied van weg en omweg’  

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 

zoeken en zien 259)  

 


