
Bijbelse visioenen: realistisch, visionair, utopie? 

Beste dorstigen (aannemend dat u daarom afgestemd bent op deze viering),  

Onlangs, tijdens deze derde coronagolf in Nederland, toonde het NOS-journaal beelden van volle 

terrassen, gezellige ontmoetingen. Dat was in Israël, waar het sociale leven weer helemaal opbloeide 

omdat zoveel mensen al gevaccineerd waren. ‘Dit is de belofte, het toekomstvisioen’, zo zei de 

verslaggever, ‘waar we allemaal reikhalzend naar uitkijken.’ (En het lijkt hier helaas nog steeds niet 

dichterbij te komen.) Vandaag gaat het over de toekomstvisioenen die de Schrift ons aanreikt. Het 

lijken droombeelden, totdat ze bewaarheid worden. Ergens kantelt er dan iets waardoor het 

ondenkbare opeens tastbare werkelijkheid wordt. Ik weet niets van de verlangens en visioenen van de 

Samaritaanse vrouw bij de bron, maar ik vermoed wel iets door de gretigheid waarmee ze de belofte 

aanpakt van die onbekende die haar kent en tóch accepteert. Al was het maar dat ze dan niet meer zo 

vaak hoeft te sjouwen naar die waterput! 

Ik houd intens van de beloften die de bijbelse verhalen aanreiken. Bij monde van grote en kleine 

profeten wordt er alles aan gedaan om tot de mensen door te laten dringen dat het anders moet. Ze 

schudden ons wakker, dringen aan op bekering. Machthebbers worden aangeklaagd en onderdrukten 

wordt een hart onder de riem gestoken. Vooral Jesaja grossiert in paradijselijke vooruitzichten. Hij 

schrijft heel beeldend over bronnen en cypressen die zullen bloeien in de woestijn (hoofdstuk 35 en 

41), over een feestmaal met gelouterde wijnen (25), over leeuw en lam tezamen (11), en de oorlog die 

ze niet meer leren (2). De bijbelse geloofstradities staan wat mij betreft op de eerste plaats in de hitlijst 

van hoopgevers. De belofte dat het goed zal komen, dat we in Gods hand zijn, dat de nieuwe tijden al 

begonnen zijn ook al zien we het niet, dit alles is broodnodig voedsel voor de ziel. Zonder op zijn tijd 

een verhaal en een aansporing tot hoop kan ik niet leven. Dan zink ik weg in somberte. Dan ligt 

onverschilligheid op de loer omdat onze sociale acties zo weinig lijken uit te halen. Of cynisme, met de 

toeslagenaffaire nog vers in het geheugen, de voor sommigen zo onredelijke criteria van het 

coronasteunfonds, de ontbrekende crisisopvang voor wie het teveel wordt. Vul zelf maar aan. En 

buiten onze landgrenzen, op het wereldtoneel kon ik onlangs het verhaal niet van me afschudden van 

een vrouw die 24 uren door soldaten verkracht werd, of waren het nou drie dagen? In de burgeroorlog 

die in de deelstaat Tigray in Ethiopië gaande is wordt deze misdaad systematisch en op grote schaal 

bedreven.  

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Waar dan? Wanneer? Is de christelijke boodschap naïef? 

Bieden de profeten, inclusief Jezus, vooral een perspectief voor ooit, in de hemel, na de dood? Is het 

bijbelse visioen vooral een mooie zeepbel voor wie de werkelijkheid te rauw is? En dan nog die klacht 

uit de inleiding op de viering: waarom niet nu al?! Hier. Nu. Terplekke. Ook al zegt Jesaja (43) ‘het is al 

begonnen, zie je het niet?’ En zegt Jezus dat het Koninkrijk midden onder ons is. Het is vaak moeilijk te 

geloven. En daarin ben ik niet de enige. De hoofdpersoon van vandaag, de Samaritaanse die 

vermoedelijk geen makkelijk leven had. met die vijf mannen van haar, die bij een volk hoort dat als 

afvallig gezien werd omdat ze Jeruzalem als tempelstad niet accepteren, zij gelooft óók niet dat het 

makkelijk kan. Dat er zomaar dichtbij verlossing kan zijn. Hoorde u haar sputteren? Hoe kunt u, joodse 

man, mij als Samaritaanse vrouw zomaar aanspreken? Hoe kunt u water vragen terwijl ik niet eens een 

emmer heb? Maar alle bezwaren die de vrouw maakt worden door Jezus weggewuifd: maakt niet uit 

dat ze Samaritaanse is, maakt niet uit dat er geen emmer is, maakt niet uit dat de bron diep is. Het 

gaat immers om een andere bron. Het water dat daaruit opwelt is ander water. Geen stilstaand troebel 

meertje, maar een borrelende bron die niet kan opdrogen. Een slokje maar en de bron van 

eeuwigheidsleven welt op in ons. Nooit meer dorst. Wat is dat voor een wonderwater?  

Nu kan ik beginnen over het water van in den beginne, over het hert in Psalm 42 dat naar God dorst, 

over de dauwende hemelen (ook weer Jesaja 45,8), over doopwater, maar - om een lang verhaal kort 

te maken - al die bijbelse wateren leiden ons naar het feit dat water in de joodse traditie synoniem is 

voor de Thora, de eerste vijf boeken van de Tenach, de joodse bijbel. Want zo noodzakelijk als water is 

voor een mens om te leven, zo noodzakelijk is de Thora voor een jood. Alle woorden die Mozes 



opschreef, alle bezinning en leefregels die daaruit voortvloeien vormen tezamen de Thora, het 

richtsnoer, de ware bron om uit te leven. Bij die bron gaat Jezus zitten. De bron van aartsvader Jacob. 

Zo schildert de evangelist dat Jezus in de joodse traditie staat, dat hij vanuit de Thora leeft. Waar bij 

sommigen de interpretatie tot verstikkende regels leidt, waar groepen als Judeeërs en Samaritanen uit 

elkaar gedreven worden, daar peilt Jezus de diepte van die bron en laat hij haar weer stromen.  

 

En dat is geen toekomstvisioen. Die bron met levend water is er hier en nu, laat Jezus zien. De 

Samaritaanse vrouw mag zich geaccepteerd weten precies zoals ze is. Kind van God, zoals ieder van 

ons. Geliefd, gezien en rechtop gezet. Compassie gaat hand in hand met gerechtigheid. Daar begint de 

nieuwe wereld. Ongetwijfeld is het maar een klein begin. Maar u zag afgelopen week hopelijk ook de 

documentaire over Greta Thunberg; over hoe het grote klimaatprotest kon beginnen met een 

vijftienjarig eigenwijs meisje dat in haar eentje begon te demonstreren. De verandering die een mens 

teweeg kan brengen geeft hoop. Maar nee, we zijn er nog niet. We dorsten alleen maar naar méér.  

Wonderlijk is het dat juist deze bron met Levend Water onze dorst lest en ons tegelijk nog meer 

dorstig maakt naar gerechtigheid. Die bron geeft vrede en tegelijk onrust omdat die vrede of 

gerechtigheid er nog niet voor iedereen is. Dat is een ongemakkelijke spanning om het in uit te 

houden. Je eigen welvaart of welzijn genieten en tegelijk te weten dat zovelen tekortkomen of zelfs 

gemarteld worden. De Britse schrijfster Pat Barker beschreef het als ‘je bewust blijven van de pijn van 

anderen is het moeilijkste wat er is.’ De pijn, het onrecht, de ongelijkheid, naast het licht en de liefde. 

We hebben twee ogen om beide realiteiten onder ogen te zien. We hebben twee handen om het 

goede te laten overwinnen. We hebben een hart dat aangesproken wil blijven worden door hoop en 

vertrouwen. Moge het zo zijn.  
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