
 
Zondag 13 maart 2022 

 tweede van de veertig dagen: 
‘de dorstigen laven’ 

 
 
Eerste lezing = lied: Psalm 42, 1 en 6 en 7 (t. Willem 
Johan van der Molen en Jan wit, m. Genève 1551) 
 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
6. God, dit zal mijn hart doorboren, 
dit gaat mij door merg en been – 
van mijn vijand moet ik horen: 
‘God is ver, gij staat alleen!’ 
Honend vraagt men dag en nacht: 
‘Waar is God, die gij verwacht?’ 
In verdrukking moet ik leven, 
door mijn vijanden omgeven. 
 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
 
Evangelielezing: Johannes 7,37-39 
 
37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, 
stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst 
heeft bij Mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend 
water zullen stromen uit het hart van wie in Mij 
gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde Hij op de 
Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; 
de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog 
niet tot Gods majesteit verheven. 
 
Acclamatie: ‘Wij gaan de nacht door, het duister’: lied 
895 Nederlandse tekst (t. Luis Rosales, m. Jacques 
Berthier) 1x zangers, 2x allen 
 
Overweging 
 

Een rood koord verbindt de zondagen in deze 
Veertigdagentijd met elkaar. Het loopt van de ene naar 
de andere weg die Jezus ons wijst. Wegen die wegen 
ten leven zijn. Vandaag wijst Jezus ons erop te drinken 
te geven aan wie dorst heeft. Zoals hij zélf te drinken 
geeft aan wie dorst heeft. Geloven we daarin, geloven 
we in hém, dan zullen rivieren van levend water uit ons 
hart stromen, belooft hij. 
 
Primo Levi schreef: ‘dorst is dwingender dan honger 
(…), honger mat af, dorst maakt razend.’ 
Van honger word je sikkeneurig, narrig, vermoeid.  
Maar dorst, dorst is niet te verdragen. Dorst is 
misschien wel het meest bedreigende dat er is. We 
kunnen nog geen drie dagen zonder drinken. 
Kennen wij dat: dorst…? Hebben we dat wel eens 
ervaren, echte dorst? 
Als ik daar zelf over nadenk, kom ik uit bij mijn jeugd op 
Curaçao. Soms gingen we als kinderen wel eens wat 
onbezonnen op pad. Lopen naar het Centro pro Arte, 
bijvoorbeeld, niet ver van ons huis. Kijken naar de rode 
krabben in de zoute modder achter de schouwburg. 
Daar veel te lang blijven hangen. En dan erachter 
komen dat het toch wel erg heet en erg droog was. Dat 
we geen drinken bij ons hadden. Waarna we dat hele 
eind, dat wel tien keer zo lang leek, terug moesten 
lopen in de brandende zon om bij de kraan te komen. 
 
Onder het rode koord zien we water. Het stroomt 
zomaar uit onze kranen en we kunnen er alle flessen 
mee vullen die we maar hebben. Het is wel eens getest 
en vergeleken met leidingwater op andere plekken op 
deze aarde. En het blijkt tot het meest zuivere te horen 
dat er bestaat. 
 
Hoe rijk gezegend mogen we ons hiermee weten. Met 
het water zelf – en met het feit dat het uit de kraan 
stroomt. 
De tekst bij de liturgische vormgeving herinnert eraan 
dat het ook anders kan zijn. ‘Stromen mensen spoelen 
aan, water dat aan de lippen staat’ – we denken 
natuurlijk aan Oekraïne. Meer dan 2,5 miljoen mensen 
op de vlucht. Honderdduizenden mensen in Marioepol 
die niet kúnnen vluchten. Voor wie er al dagen geen 
water meer uit de kraan stroomt. Wat zullen zij 
machten naar water. 
 
Smachten zoals het hert van psalm 42. 
In de psalm wordt de dorst als beeld gebruikt. Als beeld 
voor hoe je als mens kunt verlangen naar God: “Evenals 
een moede hinde naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos 
verwacht.” Zó heftig dus… Zo heftig als fysieke dorst, zo 
verlangt de dichter ernaar om God te vinden. Wat een 
vreselijk, kwellend verlangen moet dit zijn… 
 
Wat wil dat zeggen: dat verlangen naar God? 
Waarnaar verlangen wíj? Verlangen wij naar God?  



Verlangen… Het heeft een beetje een negatieve klank. 
We hebben de neiging te denken dat het waarschijnlijk 
iets is wat we het beter niet kunnen willen. Wanneer 
het gaat om een materieel verlangen, bijvoorbeeld. Een 
nieuwe iPhone. Een groter huis. Of we denken aan 
seksueel verlangen. Dat mag er van ons eigenlijk ook 
niet zijn, althans niet naar iemand anders dan je eigen 
wettige partner. 
Verlangen kan nog een andere negatieve klank hebben. 
Bij verlangen kun je ook in de eerste plaats denken aan 
verdriet. Aan lijden. Wanneer je heel erg verlangt naar 
iets wat er niet is en niet kan zijn. Het verlangen naar 
een kind, dat niet komt. Naar een partner die er niet is, 
of niet meer is. Of die er niet meer voor jóu is. 
Verlangen naar liefde die je mist. Verlangen kan veel 
leed veroorzaken. En dan denk je misschien: verlangen 
– je kunt het beter niet hebben. Laat ik het maar zoveel 
mogelijk wegstoppen… 
 
Maar zonder verlangen zouden we niet bestaan! 
Zonder verlangen zouden we ’s morgens niet opstaan. 
Zouden we nooit een boek lezen. Zouden we nooit iets 
nieuws leren. Zonder verlangen zouden er geen 
kinderen worden verwekt en geboren. Zonder 
verlangen zouden de krokussen nu niet tevoorschijn 
komen uit de koude grond. Geen verlangen betekent 
geen leven, geen groei, geen verandering. 
Verlangen is onmisbaar. Verlangen is energie, de 
energie van creativiteit, de energie van het leven zelf. 
 
‘Wat is je verlangen?’ Het is een belangrijke vraag in de 
geestelijke begeleiding. Wanneer je samen een stukje 
oploopt in het leven, op zoek naar hoe God met jouw 
leven te maken heeft, kom je altijd weer uit bij die 
vraag. Wat is je verlangen? Waarnaar dorst je? Je 
verlangen benoemen vertelt iets over wie je bent – en 
wie je wilt zijn. Je verlangens uitspreken brengt je in 
nauwere relatie met God en met jezelf. Verlangens 
helpen je om je weg te vinden. 
 
Je komt er vaak niet zomaar achter wat ze zijn. Om uit 
te vinden wat onze dorst is, moeten we onze ziel aan 
het woord laten. Maar zij verstopt zich. Ze komt alleen 
tevoorschijn als het veilig is. Als er ruimte is. Als we 
voor haar openstaan. Wanneer we niet gelijk met 
verklaringen komen of, nog erger, met oordelen. We 
zijn soms een kei in het veroordelen van onze eigen 
innerlijke vragen en verlangens. Kom, niet zo zitten 
treuzelen en dagdromen, over tot de orde van de dag, 
er is een boel te doen! Niet aan denken, dat verlangen, 
het bezorgt je alleen maar pijn en moeite, niet te lang 
bij stilstaan! Niet zeuren over verlangen, je hebt alles 
wat je hartje begeert, je moet jezelf gelukkig prijzen, 
wees blij dat je in een land van welvaart en vrede 
geboren bent! 
 
Maar verlangen is een weg waarlangs God tot ons 
spreekt. Luister je naar je ziel en naar het verlangen van 

je ziel, dan luister je naar God. 
 
Verlangen naar God… 
Misschien is dat wel een goede manier om heel kort uit 
te drukken wat er aan dorst in ons binnenste leeft. 
Zoals de dichter van psalm 42 dat doet. Waarnaar dorst 
hij? Hij verlangt naar redding, naar bovenkomen uit het 
water van nood en dood, naar verlossing uit zijn lijden, 
naar verbinding met mensen, naar het einde van zijn 
eenzaam geploeter en hij noemt dat alles: dorst naar 
God. 
Hij schrijft een klacht. Een diepe kreet uit doodsnood. 
Je kunt je er iets bij voorstellen, wanneer je je indenkt 
hoe allesoverheersend dorst naar water kan zijn. Je 
kunt iets voor je zien, wanneer je de vele beelden van 
mensen in een stad als Marioepol op je netvlies hebt.  
En toch klinkt er vanuit die diepe wanhoop ook een 
hoopvolle gedachte. Misschien spreekt de dichter wel 
boven zijn macht. Hij spreekt zichzelf moed in. Hij 
spreekt ontroerende woorden van troost tot zijn eigen 
ziel. 

‘Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel.’ 

En hij eindigt met een geloofsbelijdenis, tegen de 
klippen op, tegen zijn eigen wanhoop in; een 
geloofsbelijdenis vanuit dankbaarheid: 

‘Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven.’ 

 
In Oekraïne zijn de kerken nu vol. Mensen dorsten naar 
God in het immense leed dat hen overkomt. Daar 
kunnen atheïsten wel eens schamper over doen: dat de 
kerken volstromen wanneer de nood hoog is. Daar heb 
je het weer, zeggen ze: nood leert bidden. Nou, vergeet 
het maar, zeggen ze, God zal de oorlog echt niet voor je 
oplossen! 
Ik geloof niet dat de mensen in de kerken in Oekraïne 
denken dat God de oorlog voor hen op zal lossen. Of 
dat God iets met die oorlog te maken heeft. 
Het is niet zo dat God oorlog, en ook ziekte, spanning, 
moeite, zorgen op ons af stuurt. Alsof we de narigheid 
nodig zouden hebben om zijn aanwezigheid te leren 
zien. 
Het is eerder zo dat we dingen scherper zien als onze 
afweer zwak is. Dat we dan bij de kern komen. Dat dán 
onze ziel, die altijd wat schuchter is, die zich verstopt 
als we haar door onze rationalisaties en oordelen bang 
maken, tevoorschijn durft te komen. 
Als onze afweer zwak is, luisteren onze oren scherper 
naar wat er in ons binnenste leeft.  
En kan onze ziel spreken. 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ik ben het water des levens’ (t. Dorothee Sölle, m. 
Peter Rippen; Zangen van zoeken en zien 134)  


