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Gelezen: Zacharia 14:1-11,16 en Johannes 7:32-39 
Titel: Een stromend leven 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Het is heel goed mogelijk dat onze lector van vanmorgen bij het voorbereiden van de 
lezingen haar wenkbrauwen heeft gefronst. Zeker bij de lezing uit Zacharia waarin 
het nodige geweld genoemd wordt. Ik las ook ergens de suggestie om de eerste 
verzen maar over te slaan. Ik doe dat bij voorkeur niet omdat ik denk dat elke 10 
bijbeltekst recht van bestaan heeft, ook als het ronduit schuurt. En deze teksten, 
deze eerste verzen uit Zacharia 14 schuren. God, zo zegt de profeet, God zal volken 
samenbrengen om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad wordt ingenomen, 
huizen geplunderd, vrouwen verkracht. En dat schuurt natuurlijk. Wil God deze straf 
echt, organiseert God, de Heer, dat? En gebeurt dat dan vaker? Het past niet bij mijn 15 
beeld van God, maar ja, vergis ik me dan?  
Het is natuurlijk wel vaker een probleem, het beeld van God dat niet in elke tekst uit 
de bijbel wordt bevestigd of zelfs wordt tegengesproken. Dan kun je voor jezelf 
zeggen en denken: Dit geloof ik niet. En soms moet je dat ook, niet elke tekst in de 
bijbel is waar, er zijn heel wat voorbeelden te noemen. Aan de andere kant moet je 20 
dat ook niet te snel doen. Want laten we nog even kijken. Het beeld dat wordt 
geschetst is helaas niet uniek. Een stad die wordt ingenomen, huizen geplunderd, 
vrouwen verkracht, het is in de geschiedenis vaak voorgekomen, tot op de dag van 
vandaag. En het is heel goed mogelijk dat de profeet Zacharia hier een beschrijving 
geeft van wat eerder is gebeurd. Namelijk de verwoesting van Jeruzalem door de 25 
Babyloniërs met als gevolg de ballingschap. Deze verwoesting was ook niet 
zachtzinnig. En werd wel gezien, zeker achteraf, als een straf, een straf door God. 
Misschien een manier om het te duiden, theologisch te duiden. Een straf van God. 
Dat betekent dan niet dat God alles wil wat er gebeurt, maar in dat beeld van God 
staat God er ook niet los van. En nogmaals, voor mijn gevoel schuurt dat en ik vind 30 
het heel moeilijk om te geloven, maar er zit een andere kant aan: De mens is dan 
nog steeds verbonden met God en in dit gedeelte staat ook nadrukkelijk dat een deel 
van de inwoners zal overblijven en dat er vluchtwegen zullen zijn. En dat God die 
vluchtwegen maakt. Een rest, een helft blijft behouden, blijft in het land en gaat niet 
in ballingschap. Als God er bij betrokken is, dan ben je in dat godsbeeld niet 35 
overgeleverd aan de willekeur, aan een blind lot. Zo mag je het ook zien en zo komt 
het voor mij dichterbij, al blijf ik afstand ervaren. En het gaat om meer, in taal gaat 
het over licht en duisternis. In Jeruzalem zal er zuiver water ontspringen, het hele 
land wordt zo vlak als de Jordaanvallei. Zuiver water, als een voorwaarde voor leven, 
op veel plaatsen in de wereld gemist. Het hele land als een vlakte, teken van heil, 40 
teken ook van voorspoed in de bijbel. Dat dus ook, dat wordt dus ook genoemd. In dit 
gedeelte is er het heil na de verschrikkingen, de verschrikkingen zijn het einde niet. 
Een stromend leven is genoemd en staat als een stip aan de horizon, een stromend 
leven is een leven waarin zuiver water is, water dat stroomt en niet dood is. Dat leven 
staat als een stip aan de horizon.  45 
Eerder noemde ik de verschrikkingen van het geweld. Helaas herkenbaar. En in de 
geschiedenis niet één keer, maar helaas veel vaker. Soms bekruipt me het gevoel 
dat het leven zich herhaalt. Wat ik als kind heb meegemaakt, mijn kinderen maakten 



dat voor een deel ook mee, mijn kleinkinderen maken dat voor een deel hetzelfde 
mee en dan zijn dat niet direct de verschrikkingen zoals hier genoemd, gelukkig niet. 50 
Maar het leven is niet altijd aangenaam, het leven is niet altijd een stromend leven, 
van tijd tot tijd is het stroperig en dat lijkt zich te herhalen. En op een ander punt lijkt 
het leven een herhaling te zijn. Wij doen van tijd tot tijd dezelfde dingen goed, we 
maken van tijd tot tijd dezelfde fouten. Racisme bijvoorbeeld is een terugkerend 
fenomeen, antisemitisme ook. De grenzen dicht voor vluchtelingen, ook dat komt 55 
regelmatig voor, elementen dat het leven niet altijd een stromend leven is. En toch 
die stip aan de horizon, stromend leven, dat verbonden wordt met het 
loofhuttenfeest, het feest dat in ieder geval het feest is van de afhankelijkheid van 
God.  
Jesus spreekt ook over stromend leven. Rivieren van levend water zullen stromen uit 60 
het hart van wie in mij gelooft. Ik neem aan dat je dat niet letterlijk moet nemen maar 
vooral symbolisch moet zien. Het is een rijkdom, stromend leven als een rijkdom, niet 
materieel, maar juist spiritueel. De mens die weet van hoop, geloof en liefde, de 
mens die gelooft in toekomst, zoals Jesus deed. En Jesus geloofde in de vrijheid, de 
vrijheid voor elk mens. Hij geloofde in het leven, ook toen de netten van degenen die 65 
hem wilden arresteren al om hem heen getrokken werden. Jesus geloofde in het 
leven dat in de toekomst is en komt na verschrikkingen, na pijn, na lijden en sterven. 
Een toekomst van het leven voor elk mens, in het leven hier op aarde, en ook na het 
sterven. En die stip aan de horizon, dat perspectief, dat wordt aangedragen en blijft 
daar staan totdat de mens het ziet. 70 
De woorden van Zacharia, hoe schurend ook, ze zijn ook woorden van perspectief, 
van troost, troost in elke tijd. Het is onduidelijk wanneer precies het bijbelboek 
Zacharia geschreven is, en het kan zijn dat het in verschillende perioden geschreven 
is. Dat maakt ook dat het herkenbaar is in verschillende perioden, als een 
geschiedenis die zich herhaalt ook als het gaat om mooie dingen. Als kind heb ik 75 
mooie dingen meegemaakt, mijn kinderen ook, mijn kleinkinderen ook. Elke 
generatie kent het leven met wat daar bij hoort. En ook de troost. En het is ook goed 
om te constateren dat in schurende teksten troost te vinden is, zelfs in schurende 
godsbeelden en misschien is dat ook stromend leven.  
Wat in ieder geval geldt is dit: in het bestaan van ons mensen is er altijd weer de 80 
uitdaging om die stip aan de horizon te ontdekken en te zien. Waarbij we niet alleen 
zijn, niet alleen op de wereld. En natuurlijk…….als God volken samenbrengt om 
tegen Jeruzalem ten strijde te trekken, in dat schurende godsbeeld, als God die 
volken samenbrengt om dat te doen, die volken kunnen dan ook “”nee” zeggen. Of 
wel naar Jeruzalem gaan, maar dan om het loofhuttenfeest te vieren. Dan slaan we 85 
de verwoesting over en zeker het andere geweld. Dat lijkt me ook een hele mooie 
stip aan de horizon, een mooie vorm van stromend leven. Amen.  
  


