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overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Aan het einde van de Vredesweek horen wij twee lezingen waarin de vrede ver te 
zoeken is. David bevindt zich in een uitermate gevaarlijke en vijandige situatie, een 
oorlogssituatie. Jezus bevindt zich te midden van een grimmig, steeds grimmiger 
wordend, debat óver hem. 

Vijandige omstandigheden, grimmige sferen… Het lijkt onze wereld wel, het lijkt onze
samenleving wel, het lijkt onze Tweede Kamer wel. Oorlogen woeden op plaatsen die
het nieuws halen en op plaatsen die buiten beeld blijven, debatten worden in alle 
hevigheid gevoerd en daarbij wordt veel ‘op de man of op de vrouw gespeeld’, of 
gaat het over anderen, die in een kwaad daglicht worden gezet. 

De sfeer bij de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen week was bij tijden 
werkelijk vreselijk, verheffing van stemmen, harde oordelen, totale versplintering. Het



is echt een zorgelijke situatie, die gaat over vertrouwen en vooral wantrouwen, 
mensen die elkaar beschadigen, en hoe het met de formatie verder moet….

Vijandige omstandigheden, grimmige sferen… Misschien ken je dat wel van nog veel
dichterbij. Misschien groeide je op in een gezin waarin altijd spanning en ruzie was, 
misschien zit je in een relatie die dag in dag uit zoveel spanning geeft dat je helemaal
jezelf niet meer kunt zijn, misschien zit je in een klas waar veel gepest wordt, 
misschien word je zelf wel gepest en word je niet geholpen of gezien. Misschien 
werkte je ooit als tiener in een fabriek in angst en beven voor je meerderen, waar je 
moest zwijgen en ja-knikken. 

In vijandige omstandigheden, in grimmige sferen komen mensen niet tot hun recht, 
krijgen zij niet de kans om zich te ontplooien in de richting die bij ze past, is er geen 
oog voor wat jou innerlijk beweegt. Het gaat óver jou, maar met jou wordt niet 
gesproken. Ze zeggen dat je een rare bent, een niksnut, onhandig of niet slim 
genoeg of dat je je niet moet verbeelden dat jij slimmer zou zijn dan anderen. En je 
draagt die ervaringen je leven lang met je mee. 

En je zit in een bastion waar je niet uit kunt, je moet je verschansen, je trekt je terug 
in je kamer, om nog iets van jezelf te beschermen. 

David is dan in het bastion en een wachtpost van de Filistijnen is dan in Bethlehem.
Een verlangen bevangt David en zegt: wie geeft mij water te drinken uit de bronput 
van Bethlehem bij de poort?

Deze woorden van II Samuël 23: 15 maken indruk op me en brengen een stroom van
gedachten op gang. 

David, ooit de herdersjongen uit het grote gezin van Isaï, hij de jongste, een nakomer
komt uit Bethlehem. Daar is hij geboren en opgegroeid, daar heeft hij als kind 
gespeeld, daar herderde hij de schapen, daar in Beth’lems dreven. En daar werd hij 
geroepen, geroepen om koning te worden, koning van Israël… en nadat noch zijn 
vader nog zijn oudere broers ook maar één seconde dachten dat hij daar geschikt 
voor was en hij dus ook niet thuisgehaald was toen de profeet Samuël op bezoek 
was, toen vroeg Samuël: zijn dit al uw zonen, vader Isaï. Ja, toen moesten ze wel 
toegeven dat ze een broertje hadden, maar wel met rossig haar. Dat moest er 
blijkbaar wel even bij vermeld worden, discriminatie op basis van uiterlijk is van alle 
tijden in de apenrots die samenleven vaak is. Nu dan: David werd uitverkoren voor 
het Koningschap, tot verbazing der aanschouwers en dan klinken die zeer 
indrukwekkende woorden van de profeet Samuël: de mens toch ziet aan wat voor 
ogen is, maar de Here ziet het hart aan.

Er is dus iemand die mijn hart aanziet, er is dus iemand die mijn innerlijk, mijn wezen 
kent. Dat moet David toen ervaren hebben. In de grimmige machocultuur van zijn 
gezin, waarin hij uitgelachten werd en goed genoeg bevonden om maar wat te 
herderen, daar hoort hij dat de Heer het hart aan ziet. Wat een ontdekking moet dat 
zijn geweest, te ervaren dat er iemand wèl van je houdt, dat er iemand wèl oog voor 
je heeft, ja dat die jou zoveel talent en vaardigheden toekent dat jij uitgenodigd wordt 
koning te worden. Ik weet niet of David ten tijde van zijn roeping God al kende, maar 
hij heeft God leren kennen en in de meest bekende Psalm die David heeft gedicht 



geeft hij daar intens diep zijn getuigenis van: De Héér is mijn herder. Bij Hem is mijn 
lust. Bij Hem zijn er grazige weiden en is er vredig water. Bij Hem kom ik thuis. Dat 
ontdekte David daar in Bethlems dreven. 

En nu is hij daar in de buurt, vlak bij het landschap van zijn kindertijd en jeugd. Hier 
kom ik weg, veur mien hele leven, ben met dizze horizon verweven, zingt Daniël 
Lohues. Maar nu is het landschap bezet gebied, de Filistijnen hebben het belegerd. 
Oorlog is het. En precies in die situatie verlangt David naar het water uit de Bronput 
van Bethlehem bij de poort. Hoe vaak zal hij daar zijn schapen hebben laten drinken,
daar waar je drinken kon zo uit de bron. En hoe vaak zal hijzelf daar zijn dorst gelest 
hebben. Davids verlangen naar water uit de Bronput komt misschien niet voort uit 
letterlijke dorst, maar naar een ervaring van rust en vrede, zoals in de dagen van 
weleer. De waat’ren der rust, het leven dichtbij de God van vrede en heelheid, die jou
ziet zoals jij bent. 

We maken een grote sprong in de tijd. We komen aan in Jezus’ dagen, zoals 
Johannes ze beschreven heeft. Hij heeft een rede gehouden, Hij heeft geprofeteerd, 
Hij heeft verkondigd. En wat Hij te zeggen had schreeuwde Hij uit: Als iemand dorst 
heeft – hij kome tot Mij en drinke!- wie in Mij vertrouwen heeft  – zoals de Schrift 
zegt: rivieren van levend water zullen stromen uit zijn schoot. De bronput, de klare 
wel, de rivier vol van vreugde, de fontein vol van vrede…

Jezus doelde met deze beeldspraak over de Geest, die uitgestort zou worden over 
hen die vertrouwen in Hem hadden.

En dan gaat het los! Sommigen hebben groot vertrouwen gekregen in Jezus, in zijn 
verkondiging, in zijn manier van vrede en heelheid brengen in een grimmige en 
vijandige sfeer. Hij is waarlijk de profeet! Hij is de Christus!

En dan wordt het druk aan de interruptiemicrofoon. Hij kán helemaal de Christus niet 
zijn, want hij komt uit Nazareth en de Schrift zegt dat de Christus voort zal komen uit 
het geslacht van David, en uit Bethlehem, het dorp waar David eerst was. 

Let op! Eerst Nazareth noemen, en daar werd in Judea, in Hoofdstad Jeruzalem, 
waar dit tafereel zich voorziet met dédain naar Galilea gekeken, waar Nazareth een 
dorp was. Hoe kan zo’n ventje uit achterlijk Nazareth zich verbeelden dat hij wat 
voorstelt, laat staan dat hij de Christus zou zijn? Hoe kan uit Nazareth iets goeds 
voortkomen? Die laag in dit verhaal moeten we niet onderschatten, want zoals in alle
tijden van sociale ongelijkheid, van hogen die op lagen neerkijken, gebeurt dat ook 
hier en is er dus een duidelijke parallel met het roepingsverhaal van David. 

Nou, en dan gaat het er aan toe, zoals dat op menig verjaardag het er aan toe kon 
gaan: dikke discussie, grimmig debat. Ja, maar de Bijbel zegt dit. Nee, maar de 
Traditie zegt dat. Wie weet roept dit herinneringen op. Naar verluidt zei mijn oma 
tegen mijn opa voorafgaand aan een verjaardag: Dr wordt niet over de kerk proat 
vanoavnd. Maar dat gebeurde natuurlijk wel, in grimmigheid. Grimmig debat, het ging
er af. De Christus kan niet uit Nazareth komen… Dus dit kan de Christus niet zijn! 

En er ontstaat een scheuring in de schare, vanwege Hèm. Enkelen van hen wilden 
Hem vangen, maar niemand legde de handen op Hem. De Gerechtsdienaars komen 



bij de overpriesters en farizeeërs en die zeggen hen: waarom hebben jullie Hem niet 
meegebracht? Jullie zouden Hem toch grijpen? De gerechtsdienaars zeggen: Nooit 
eerder heeft een mens zo gesproken zoals deze mens spreekt! Zij jullie helemaal 
gek geworden? Zij jullie ook al in die dwaling geraakt? Hij is een populist, de scharen
hangen aan zijn lippen, die gaan zo met Hem mee, maar die hebben geen verstand 
van de Schrift, als ze al verstand hebben! Bij ons gelooft toch niemand Hem? Wij zijn
toch de schriftgeleerden, wij weten toch wat er staat, wij kennen toch de Wet, niet zij! 
Vervloekten zijn het. Zoals gezegd: het ging er af!

En dan neemt Nicodemus het woord, hij is één van hen, een Farizeese 
Schriftgeleerde, die ooit dat indrukwekkende nachtelijke gesprek met Jezus voerde. 
Hij die als enige niet óver een ander spreekt, maar er mee ín gesprek gaat, die in 
plaats van hard oordelen écht durft te ontmoeten, echt durft kennis te maken, ècht 
durft te bevragen… Moeten we niet eens gewoon zelf naar Jezus luisteren wat hij te 
vertellen heeft, hoe Hij in zijn geloof staat, wat zijn passie is? Waarom Hij de dingen 
zegt zoals Hij ze zegt…? 

Ben jij soms ook al overstag, Nicodemus? Geloof jij die onzin ook al? Ben jij soms 
ook uit Galilea. Ga je werk doen, ga de Schrift lezen en ontdek dat er uit Nazareth 
geen Christus komen kan. Basta. En ze gingen naar huis. Over voorlopig, tot de orde
van de dag. Voorlopig, want de verdeeldheid was compleet.

En Jezus zelf… Hij verlangt naar het Levend water van de bron. Naar het huis van 
de EEUWIGE, naar Gods verborgen omgang vinden. Naar de Olijfberg om te bidden.
Naar de tempel om bij God te zijn. En om, in alle rust en vrede, de mensen te drinken
te geven van het Levenswater, dat Hijzelf is.

Amen


