
Zondag 1 maart 2020 
Tekst:  Hooglied 8: 6 en 7, Johannes 1: 32 en 33 
Thema: Water en Vuur! 
  
[ DIA ] ‘You can count on me’, klinkt goed, ja dat wil je horen, je kunt op me rekenen. Maar, 
tegelijkertijd, wat zeg je dan: You can count on me? Kun je onder alle omstandigheden op 
mij rekenen? Of, gaat het over de momenten dat ik er zin in heb? Wanneer ik er tijd voor 
heb? Kortom: hoezeer valt er op mij te rekenen? In het christelijk geloof wordt die vraag 
naar rekenschap ook gesteld. En dan pakt de Bijbel ter ondersteuning twee elementen: 
water en vuur. Om zo te zeggen, de Bijbel pakt een kan water én de Bijbel ontsteekt een 
vuur.  
 
[ DIA ] Laten we met het water beginnen. Hier heb ik een kan koel, helder water. Maar we 
moeten het hebben over het verschil tussen water en water. Je hebt H2O en je hebt, laten 
we zeggen, droomwater. H2O is duidelijk, dat gaat over vloeistof. Dat gaat over de 
substantie die je kunt gebruiken, die je in flesjes kunt stoppen en kunt opdrinken als je daar 
zin in hebt. H2O komt uit de kraan, je maakt er je auto mee schoon, je besproeit er de tuin 
mee én zo nog honderden andere zaken. Dat is H2O, gebruikswater. Water zonder enige 
geestelijke betekenis. Droomwater is anders. Droomwater komt in alle oude volksverhalen 
voor. Neem dat verhaal van de Griekse volken, dat een mens aan het eind van zijn leven een 
brede rivier over zou moeten steken, om op die manier het leven na dit leven binnen te 
gaan. Maar er was iets bijzonders met dat water van die rivier aan de hand. Dat water was 
niet zo maar water, dat water maakte, als jij er doorheen zou gaan, dat die mens al zijn 
herinneringen kwijt zou raken. Dit oude Griekse verhaal vertelt het verhaal van de 
vergetelheid. Natuurlijk gebruikten die Grieken water om schoon te maken, natuurlijk 
dronken ze ook water, maar in de oude verhalen, in de volksdromen, kenden ze ook het 
water der vergetelheid. En eerst klinkt dat nogal heftig, al je herinneringen kwijtraken. 
Wat een verhaal. Maar ergens raakt dat Griekse verhaal aan iets van wezenlijk belang. 
Wanneer een mens aan het eind van zijn leven is gekomen, en hij wordt gekweld door zijn 
pijnlijke herinneringen, dan is dat rampzalig. Maar juist dan heb het water der vergetelheid 
nodig, dat de nare gedachten en herinneringen wegwast. Het pijnlijke is natuurlijk, dat die 
Griekse droom pas aan het eind van het leven plaatsvindt.  
 
Dan is het verhaal van Israël met betrekking tot het water volstrekt anders. Israël vertelt ook 
van een rivier. En hoewel die rivier tot op de dag van vandaag zeer reëel is, gaat het eerder 
om droomwater dan om H2O. Het volk Israël kwam voor de eerste keer bij de Jordaan, na 
een lange reis door de woestijn. Wilden zij het land binnentrekken, dan moesten zij dwars 
door die grensrivier heen, dwars door de Jordaan. En allen wisten: dit water van de Jordan 
brengt scheiding aan tussen dood en leven. Beter gezegd: tussen de dood van de slavernij en 
het leven in vrijheid. Het grote verschil met die oude Grieken bestaat er uit, dat de scheiding 
zich niet aan het eind, maar midden in hun leven voltrok. Midden in het leven gaan zij door 
het water heen, waarmee ze achter laten wat ze kwijt willen. Om op de andere oever 
werkelijk in de nieuwe vrijheid te komen. Het water van de Jordaan maakt verschil tussen 
dat wat er toe doet (vrijheid) en de dingen die je liever achter je laat (slavernij). En als ik 
nadenk over de kinderen in de kerk, dan denk ik: ik zou het ze gunnen dat zij meegenomen 
worden naar de dingen die er toe doen én dat zij de dingen die hen inperken achter zich 
kunnen laten. En als kinderen ergens op zouden mogen rekenen dan dit: dat wij als 



gemeenschap de dingen doorgeven die er toe doen. Dat wij hen laten delen in vrijheid en 
liefde. En precies daar wijst het water van de doop naar. Geen magie, geen hocus pocus, 
maar water des levens. 
 
[ DIA ] Dan dat andere element, het vuur. Je kunt natuurlijk zeggen: Vuur is de combinatie 
van een brandbare stof, zuurstof en warmte. Als dat in de juiste verhouding gebeurt, dan 
heb je vuur. Dat is puur natuurkunde. Maar de Bijbel bedrijft geen natuurkunde, als er staat:  

‘Liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam.’ 
Dit gaat over hele andere zaken. Vuur is hier een metafoor van de liefde, van passie en 
betrokkenheid. En dat woord ‘vuur’ vertelt dat ware liefde niet een waakvlammetje is, maar 
een laaiende gloed waar je je aan kunt warmen, maar ook aan kunt branden. Met betrekking 
tot liefde als vuur steekt het dus nauw, vuur kan een hoop kapot maken, maar het Hooglied 
spreekt vooral over verbinding. ‘Draag mij als een zegel op je hart’, aldus het Hooglied. Met 
zoveel woorden: Jij, wie jij bent, stempelt mijn bestaan. Minte, wie ze is, stempelt het 
bestaan van Manon en Bart. Nora, wie zij is, stempelt het bestaan van Danielle en Thijmen. 
Dit gaat over werkelijke betrokkenheid, over een diepe verbinding in het leven die mijn 
leven ondersteboven keert. Om maar een Bijbels voorbeeld te noemen: Bij het begin van de 
Bijbel krijgen we het verhaal van Jacob te horen. Jacob wiens leven diep gestempeld wordt 
door zijn broer, Ezau. In eerste instantie bedriegt Jacob zijn broer, en vlucht vervolgens bij 
hem vandaan. Pas veel later leert hij zijn broer echt zien, dat is het moment dat hij zelf door 
het water van de Jabbok was gegaan. En om zo te zeggen, vanaf dat moment vlamt het vuur 
van de liefde weer op. Alsof al die oude zaken eerst van hem afgespoeld moesten worden 
om het vuur van de liefde werkelijk te doen opvlammen. 
 
[ DIA ] Droomwater en liefde als vlammend vuur betreft geen vroom sentiment, maar wijst 
naar het leven voorbij de platte realiteit. Als kinderen als Nora en Minte opgroeien, dan mag 
dat midden in de nuchtere realiteit gebeuren, maar je hoopt dat ze ook kunnen rekenen op 
een gemeenschap die hen geestelijke diepgang aanreikt. Pijnlijke herinneringen raak je niet 
kwijt door ze stomweg te negeren, dat wisten zelfs die oude Grieken al te vertellen. Flets 
geworden liefde por je niet op door de zoveelste cursus mindfulness, dat kan Israël je 
haarfijn vertellen. Om werkelijk in de vrijheid te leven en die vrijheid door te geven heb je 
droomwater nodig, heb je het vlammend vuur van de liefde nodig. In Jezus Christus komen 
die symbolen Water en Vuur op een onvoorstelbare wijze samen. Je ziet het in één plaatje 
bij de doop van Jezus, als hij kopje ondergaat en het vuur van de Geest ontvangt. Dopen 
staat symbool voor het feit dat een mens afsterft aan het oude en moeizame. Niet als een 
verzekeringspas voor later, maar om nu al deel te zijn van het verhaal van God. Het vuur van 
de Geest staat symbool voor liefde en inspiratie, die een mens hier en nu nodig heeft. 
Droomwater en liefde als vlammend vuur, zijn symbolen voor de verbondenheid met God 
zelf. En daarbij mogen we steeds weer bedenken dat God zelf degene is die in Jezus Christus 
die verbondenheid geeft. De liefde van Hooglied, dat vlammende vuur, is ten diepste Gods 
liefde voor ons. God die jou en mij als een zegel aan Zijn hart draagt. Dat is wat we telkens 
weer in het Evangelie kunnen lezen, God houdt van ons en geeft ons Zijn vrijheid. Hoe je 
daar mee om kunt gaan? Het lied van Matthijn Buwalda, ‘Waar mijn hart’, gaat over die 
vraag. We luisteren naar het lied en in aansluiting is er de gelegenheid om met je buurman 
of buurvrouw over twee vragen te spreken: 

a. Wat voor vriend ben jij zelf? 
b. Hoe houd jij het vuur brandend? Wat heb je dan van God nodig? 


