
Een geloofsdoek over 'Gedoopt Bestaan' 

Het maken van een geloofsdoek is een inspirerend gebeuren. Dat is de ervaring van 
een aantal vrouwen in onze wijkgemeente die eerder gewerkt hebben aan doeken 
over 'Levend water', 'De Zeven Kruiswoorden' en 'Het Onze Vader'. Want hoe 
ontstaat zo'n doek? Samen stel je een thema vast, vaak op voorstel van mij. 
Vervolgens inventariseren we wat het thema bij ieder oproept aan gevoelens en 
verhalen. Natuurlijk gaan we na wat de Bijbel ons aan materiaal te bieden heeft, 
maar we vinden het belangrijk om dicht bij onze ervaringen te blijven. Op de 
achtergrond speelt steeds de vraag: hoe visualiseren we onze ervaringen en 
gedachten? Welke beelden en kleuren komen er bij ons boven? Welke stoffen 
hebben we voor ogen. Op een gegeven moment is er genoeg gepraat en wordt van 
mij verwacht dat ik me terugtrek. Er is een idee over een mogelijke opzet, maar je 
weet pas wat het waard is wanneer je met het materiaal aan de gang gaat. Toen ik 
een paar weken later kwam kijken, bleek dat ze uiteindelijk gekozen hadden voor 
een andere invalshoek. Tastenderwijs - grote stukken werden soms weer uitgehaald 
- kreeg het thema onder hun handen en gesprekken vorm .. 
 
Zo'n ontstaansproces is niet alleen inspirerend maar ook erg intensief Als het achter 
de rug is, mis je het en tegelijk voel je dat je tijd nodig hebt er afstand van te nemen. 
Meestal slaan we dan ook een jaar over. Maar om verschillende redenen is besloten 
dit jaar toch weer een geloofsdoek te maken. Ik koesterde allang de wens dat er een 
doek zou komen over het thema van woestijn en doop. Immers, de veertigdagentijd 
begint met het verhaal dat Jezus na zijn doop in de Jordaan door de Geest naar de 
woestijn geleid wordt om daar veertig dagen beproefd te worden: Zo 'verbeeldt' hij 
de uittocht van Israël uit Egypte en de moeizame tocht van veertig jaar door de 
woestijn, die daarop volgde. 
De doop maakt ons vrij tot kinderen van God, maar brengt ons ook op wegen 
waarheen we niet altijd willen. Die spanning van vrijheid en beproeving, belofte en 
gemis, is voelbaar in het geloofsdoek. Het boeiende van dit doek is ook dat, 
vergeleken bij de andere doeken, andere kleuren verwerkt konden worden. 
 
We mogen Lyneke Branderhorst, Lida Goedendorp, Iep de Later, Margreet de 
Ruyter en Joke Zuyderduyn dankbaar zijn dat zij dit doek hebben gemaakt. Ieder 
heeft daarbij een eigen inbreng gehad. 
Ik hoop dat dit doek ons voortdurend inspireert in ons gedoopt bestaan en zo een 
eigen plaats verwerft in het leven van onze gemeente. 
Oegstgeest, Stille Week 2001 

HenkPlomp 



Eén werkelijkheid, twee werelden 
 
Twee maal ben ik geboren 
- wie oren heeft om te horen die hore - 
eenmaal uit aarde 
daar werd ik blij van 
eenmaal uit water 
daar werd ik vrij van 
 
Wat is er te zien op het geloofsdoek? 

 onderaan brokstukken materie, verwijzing naar de chaos als oergrond van de 
schepping; de woestijn ligt daar dicht tegenaan 

 beelden uit woestijnverhalen: een kale stam met raven, een staf met een 
koperen slang 

 de verre horizon van de woestijn, die overgaat in een diepdonkere en heldere 
nacht; in de woestijn zijn de contrasten scherp 

 een bron in de vorm van een doopvont (-fontein); het water heeft twee 
gezichten, de diepte van de dood en de fontein van leven 

 oasen: het groen rond de bron, de bloemen bij de boom en de staf 

 de hemel geopend boven het doopvont, de wolken als teken van Gods 
verborgen aanwezigheid, de opengebroken horizon, de aarde omhooggestuwd 
tot een berg als verbinding tussen hemel en aarde, het licht en het water. 

 
Twee werelden 
Het doek toont de twee werelden waarin wij zijn geboren: 

 De woestijn, de aarde waarin we zijn gekomen door onze 'geboorte van beneden'. Het leven op 
aarde kan je blij maken: de liefde van mensen om je heen, de levenskracht in geest en lichaam. 
Goede schepping! Maar dit leven staat uiteindelijk in het teken van de dood en de chaos. De 
woestijn rukt op: de dreiging van de leegte, de godverlatenheid, de desoriëntatie. 

 

 De ruimte boven de bron: de hemel geopend, de verborgen nabijheid van God, de horizon 
opengebroken, het licht dat de duisternis verdrijft. Deze wereld wordt het 'Koninkrijk Gods' of 
'Koninkrijk der hemelen' genoemd. We komen in deze wereld een 'geboorte van boven' of 'een 
geboorte uit water en Geest' (Johannes 3). Hier delen we in de liefde van God, een liefde 
sterker dan de dood en weten wij dat we kinderen van God zijn. 

 
Eén werkelijkheid 
Op het geloofsdoek lijken die twee werelden gescheiden van elkaar. Zo ervaren we het ook vaak. 
Toch vormen die twee werelden één werkelijkheid. Aan het eind van onze verkenning van het doek 
zullen we daarover mediteren. 
  



 
Omwille van hen 
voor wie het leven een woestijn geworden is 
de verlatenheid en leegte ervan 
de schraalheid en de kaalslag, 
de zwarte vogels - 

Heer, ontferm U 
 

Omwille van uw Naam 
- "Ik ben met jullie, bevrijdend" - 
dat we vrede vinden in de kleine dagelijkse dingen 
blijven geloven in het beloofde land – 

Heer, ontferm U! 
 

"Het is vol wonderen om u heen" 
 
Een kale boom in de woestijn. Geen bladeren, geen vruchten. 
Wel zitten er zwarte vogels in de boom, raven, onreine dieren. 
Die boom is als de dood. 
 
De boom met de vogels is een verwijzing naar de profeet Elia (l Kon. 17:1-6). 
In de naam Elia - in het Hebreeuws 'Elijahoe' - is de Godsnaam verwerkt: "Mijn 
God is JHWH" betekent die naam. 
JHWH is de Naam waarmee de God van Israël zich bekend maakte aan Mozes in de 
woestijn bij de brandende braambos (Exodus 3). 
Die Naam mocht niet worden uitgesproken maar werd omspeeld met vele namen: 
HEER of HERE, Eeuwige, Levende, Nabije. Die Naam is als een belofte: zoals Ik 
Naam gemaakt heb als een God die aanwezig was bij jullie 'voorouders, zo zal Ik 
met jullie zijn, roepend en bevrijdend. 
 
Elia was een 'profeet des HEREN'. 
Hij moest het opnemen tegen koning Achab en koningin Izebel. Dit koningshuis 
was er op uit het volk te verzamelen rond de god Baäl, d.i. de god Baas of Macht of 
Vruchtbaarheid. 
Het werd een felle confrontatie. De naam 'Elia' werd tot een strijdkreet: "Mijn God 
is JHWH!". Namens zijn God kondigde Elia de koning aan dat voor onbepaalde tijd 
er geen regen zou vallen. JHWH zou laten zien wie de machtige is. 
 
Vanaf dat moment was Elia zijn leven niet zeker. Hij vluchtte naar de woestijn 
buiten Israël en vestigde zich bij een beekje waar nog een beetje water was. 
 
Langzaam rukte de woestijn op en begon voor Israël opnieuw een woestijntijd. 
Maar dood en woestijn zijn niet eigenmachtig. 
Iedere morgen en avond kwamen raven aangevlogen, als zwarte engelen, 
om Elia zijn dagelijks brood te brengen. 
Het kleine dagelijkse wonder van leven midden in de dood. 
 
De dode boom met de raven is een levensboom in de woestijn. 
Als een teken dat JHWH de God van leven is 
en als een belofte dat het land weer zal bloeien als een roos. 
 
Ooit zal Elia teruggaan met de boodschap: er komt weer regen. 
En heel het volk zal dan roepen: "JHWH, die is God!" 
  



Omwille van hen 
die moe geworden zijn in een slopend bestaan 
en intens verlangen naar rust, 
die oases gaan zien van schaduwen overvloed, 
maar luchtspiegelingen zijn het, fata morgana 's- 

Heer, ontferm U! 
 
 
 

 
 

 
 

Omwille van uw Naam 
- een goede Herder 
die zijn volk leidt naar grazige weiden 
aan wateren van rust - 
dat wij het met U wagen 
niet omkijken naar oude zekerheden- 
Heer, ontferm U! 

Oases in de woestijn 

Gelukkig, in de woestijn zijn er oases. 
We kijken naar het groen rond het doopvont 
en naar de bloemen bij de boom met de raven en de staf met de slang. 
 
Een oase ontstaat daar waar bronnen van levend water zijn. 
Bomen groeien er, schaduw is er te vinden. 
 
Een oase is geen tuin. 
Een tuin moet je aan leggen, onderhouden en omheinen om de altijd dreigende 
chaos buiten te sluiten. Het is hard werken, 'in het zweet des aanschijns'. 
Maar een oase is er gewoon voor jou, als de sabbat, als een geschenk, 
zo'n plekje goede schepping waar je op krachten kunt komen. 
 
Een bron kan ook een geschenk uit de hemel zijn. 
"In het hart der woestijn verkwikken en laven ons hemelse gaven" (Gez. 14). 
De bron wordt een doopvont, een bron van liefde en genade. 
Het Koninkrijk Gods is dan heel nabij. 
 
Zo'n ervaring moet de oase 'Elim' (= 'grote bomen') geweest zijn (Numeri 33:9). 
Twaalf bronnen en zeventig bomen waren daar. 
Het gaat hier om heilige getallen. 
Het getal drie staat voor God, vier voor de aarde. 
De getallen zeven (3+4) en twaalf (3x4) 
symboliseren het verbond tussen God en mens. 
Zeventig is het getal voor de verzameling der volkeren. 
Elim wordt zo het symbool van het paradijs: 
de goede schepping rond het verbond van God en mens. 
 
Ons leven is een tocht door de woestijn, 
maar het is geen doodlopende weg. 
Van oase tot oase, van kracht tot kracht, 
gaan wij steeds voort. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omwille van hen die van tegenslag tot 
tegenslag gaan 
die aan het einde van hun krachten zijn 
en zo een gemakkelijke prooi voor de slang- 

Heer, ontferm U! 
 
 
 
 
 
 
Omwille van hen die gebeten zijn door de slang 
voelen hoe het gif van de haat en de kanker zich 
verspreidt 
rondlopen met de dood in hun ziel en hun 
lichaam - 

Heer, ontferm U! 

De koperen slang 
 
Een koperen slang op een paal, 
die als een banier in de woestijn staat opgericht. 
Daar zit een verhaal aan vast (Numeri 21 :4-9). 
 
De tocht door de woestijn gaat van oase tot oase, van kracht tot kracht, 
maar ook van tegenslag tot tegenslag, van onmacht tot onmacht. 
Israël botste met het volk van Edom, afstammelingen van Israëls tweelingbroer. 
Aäron was gestorven en het volk rouwde dertig dagen lang. 
Een Kanaänitische koning had hen overvallen. 
Tegenslag op tegenslag - op een gegeven moment is de maat vol, de rek eruit. 
 
Zo'n situatie is het uur van de slang! 
De slang van wantrouwen: God wil ons zeker laten sterven in de woestijn. 
De slang van het kankeren op alles: niets smaakt meer goed. 
Tot overmaat van ramp komt er een plaag van woestijnslangen, 
vurige slangen met een dodelijke beet, waardoor veel Israëlieten sterven. 
 
In dit moment van crisis kwam het volk tot inkeer: 
ze beseften hoe ze in de ban van de slang gekomen waren. 
De slang is voor Israël een onrein dier: er rust een vloek op, 
hij is het symbool van de zonde, de scheiding tussen God en mens. 
"We hebben gezondigd", zeiden ze tegen Mozes, 
"doe een goed woord voor ons bij God." 
Mozes maakte toen een slang van koperbrons op een standaard. 
Die slang werkte als een spiegel - 
ieder die er naar keek, wist: ja, ik ben in de ban van de slang. 
Die slang werkte als een waarschuwing: hoed u voor de slang! 
Maar juist zó werd die slang een bron van genezing. 
Want op het moment dat er sprake is van berouwen inkeer, is er genezing 
omdat God er weer bij kan met zijn liefde en levenskracht. 
 
Later zal Jezus zeggen (Johannes 3: 14, 15): 
"Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, 
zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 
opdat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. " 
Het beeld van de slang op de paal verandert in dat van de gekruisigde. 
Het kruis werkt als een spiegel die ontmaskert: zie, de mens! 
En tegelijk weet ik, juist in deze gekruisigde, van eeuwig leven 
omdat niet ons kan scheiden van de liefde van de Eeuwige. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omwille van hen 
die hongeren en dorsten 
omdat er te weinig voedsel en water is - 

Heer, ontferm U! 
 
Omwille van hen 
die hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid, schoonheid, liefde, zin 
op zoek naar levend water en brood voor het 
hart - 

Heer, ontferm U! 
 

Omwille van hen 
die gedoopt zijn 
in Jezus als een bron diep in de woestijn 
en nu zelf tot een bron moeten zijn- 

Heer, ontferm U! 

Bron van levend water 
 
Een bron in het midden van het geloofsdoek, 
een waterput midden in de woestijn. 
 
Het is een vreemde bron. 
Hij lijkt op een spuitende fontein., 
maar het zijn geen stralen maar banen van water 
die in rechte lijn omhoog schieten, 
alsof het water staat te juichen voor God. 
Of zijn het kleine stromen die ontspringen aan de bron, 
hun weg in de woestijn zoeken, 
en stromen tegen de zwaartekracht in? 
Of is het omgekeerd en komt het water uit de wolken 
- de wolken van Gods verborgen nabijheid - 
en stroomt het van de bergen naar de woestijn 
om tot een bron van levend water te worden? 
 
De bron is als een doopvont, dat is: een doopfontein: 
een onuitputtelijke bron van hoop 
in alle dorst en duur van de woestijn. 
Wie ondergedompeld wordt in dit water 
voelt zich ais herboren. 
En wie drinkt van dit water, 
wordt zelf tot een fontein van water dat eeuwig leven geeft (Joh.4:14). 
 
Het doopvont staat in de wereld van de woestijn, 
de wereld van de dorst en de dood. 
Maar uit dat water, als zijn geheimenis, 
worden we herboren in een wereld 
waarin ons leven een opgang is naar het licht. 
Gedoopt bestaan is leven in twee werelden. 
 
  



 

 
 
 
 

Omwille van hen 
die als een berg tegen het leven opzien 
omdat hun geloof zo klein is 
omdat ze bang zijn voor de valkuilen, de afgronden 
en daarom niet meer in beweging durven komen - 

Heer, ontferm U! 
 
Omwille van hen 
die de bergen willen bedwingen en zich God willen voelen, 
die zichzelf verheffen boven alle anderen, 
die torens van Babel bouwen en mensen betoveren 
met een wereld van de schone schijn - 

Heer, ontferm U! 
 

Omwille van hen 
die visioenen van vrede hebben 
waarin heel uw schepping en alle mensen tot hun recht komen, 
die verlangen naar uitzicht over het land van belofte 
een land van louter licht - 

Heer, ontferm U! 

De bergen 
 
We kijken naar de bergen. 
Als vanzelf wordt onze blik vanuit het doopvont ernaartoe geleid. 
Bergen spreken tot de verbeelding. 
Ook in de verbeelding van Bijbelse verhalen en visioenen spelen ze een rol. 
 
Een berg is een hoogtepunt; op de top voel je je dicht bij de hemel, bij God. 
Daarom openbaarde God zich hoog op de berg Sinaï in wolken en vuur. 
Daarom is de tempel gebouwd op een berg. 
Op een berg had Jezus een opstandingservaring; zijn gestalte straalde als de zon. 
Wie bidt, heft de ogen op. 
 
Een berg straalt gezag en kracht uit, want een berg is massief en tijdloos. 
Gebeurtenissen die voor alle tijden van belang zijn, gebeuren op een berg. 
De Thora is ontvangen op de heilige berg Sinaï. 
Jezus vernieuwde de wet in zijn indrukwekkende bergrede. 
Vanaf een berg zond hij zijn discipelen uit, de wereld in. 
 
 Boven op een berg ligt de aarde aan je voeten. 
Je voelt je verheven boven al het kleinmenselijk gedoe. 
Voor Jezus was dit in de woestijn een verleidelijke droom. 
Voor Mozes was het een troost: 
boven op de berg Nebo mocht hij het beloofde land zien. 
 
Een berg is een oriëntatiepunt, eeuwig en zwijgend, 
dat volken intimideert. 
Maar vanuit de tempelberg gaan Gods woord en wet naar de volken 
en rond die berg worden visioenen van vrede geboren (Jesaja 2: 1-5). 
 
Ik kijk op naar de bergen. 
Zal ik gaan om God te ontmoeten, een vergezicht te ervaren? 
Zo'n spirituele tocht in de bergen is zwaar en gevaarlijk. 
Afgronden zullen we onder ogen moeten zien. 
Ik zie er als een berg tegenop - vanwaar zal mijn hulp komen? 
 
Ik kijk naar de bergen. 
Ze staan daar, als een uitdaging, een belofte, een uitnodiging. 
  



 
 
 
 
Omwille van hen 
die gevangen zijn in een uitzichtloze cirkel van vergeefsheid, 
vastgelopen zijn in eindeloze procedures 
en voelen hoe ze afglijden in de nacht - 

Heer, ontferm U! 
 

Omwille van uw schepping 
die met reikhalzend verlangen uitziet 
naar het openbaar worden van het licht- 

Heer, ontferm U! 

Pasen - de horizon gebroken 
 
Niemand was erbij. 
De schildwachten waren op dat moment nergens. 
 
De vrouwen en discipelen kwamen te laat. 
De steen voor het graf was weggerold, het grafwas leeg. 
Engelen hielden nu de wacht, 
wachters van licht bij de monding van de dood. 
Wachters, wat is er van de nacht van de dood? 
Wat is er eigenlijk gebeurd op paasmorgen? 
 
Misschien kun je het zo zeggen en zien, 
dat de horizon is op Pasen opengebroken. 
In de strakke lijn, die scheiding maakt tussen leven en dood, 
is een breuk ontstaan, een opening gekomen. 
Jezus is niet meer aan onze kant van de scheidslijn, 
maar hij is ook niet opgegaan in het niets van de dood. 
Hij leeft een leven waarin hij de dood achter zich gelaten heeft. 
Hij heft de aarde aan het licht. 
 
Gedoopt bestaan - ons leven is met hem verbonden, 
met hem zijn we gestorven en opgewekt. 
Nieuw licht valt over de aarde en ons leven. 
 

Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodssjordaan. 
 
Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos 

(Gezang 337:2,7) 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er drijven maar wolken over 
wolken van grijs en wit 
wolken waar licht op ligt 
ik kan aan de wolken geloven. 
 
Er drijven maar wolken over 
wolken van langzaam op reis 
wolken van grijs en grijs 
ik moet aan de wolken geloven. 
 
Ik kijk maar ik kijk er maar naar 
ik kijk naar de wo/ken te kijken 
begin op de wolken te lijken 
ik drijf als een wolk de hemel weet waar. 
 

Hans Andreus 

In de wolken 
 
Het verhaal gaat (Exodus 13:21v.), 
dat God met Israël meetrok in de woestijn. 
Overdag ging Hij in een wolkkolom voor hen uit om de weg te wijzen 
en 's nachts in een vuurzuil om hun licht te geven. 
 
De wolken zijn in de Bijbel symbool voor Gods verborgen aanwezigheid. 
Niemand heeft ooit God gezien. 
Gods werkelijkheid is van een andere orde dan onze zintuiglijke wereld. 
Over God kunnen we alleen in paradoxen, in schijnbare tegenstrijdigheden, spreken: 

nabij en ver weg, 
present en afwezig, 
zich openbarend en tegelijk zich verhullend. 

Daarom zijn wolken zo geschikt als verbeelding van de aanwezigheid van God. 
 
Toen wolk en berg samenkwamen op de berg Sinaï 
- donkere wolken, lichte wolken 
ze voelden zich klein en verloren in die mysterieuze omvattende werveling - 
was er de ervaring van een Godsverschijning. 
Vanuit de verborgenheid klonk een Stem: 
"Ik ben de Nabije (JHWH) die jullie bevrijd hebt uit de duisternis." 
In die wolken ruist voortaan een NAAM. 
 
Toen Jezus na Pasen afscheid nam van zijn discipelen, 
werd hij meegenomen door een wolk. 
Ver weg was hij en toch nabij. 
En ze wisten dat hij ooit zou terugkomen. 
Voortaan ruist in de wolken ook de naam 'Jezus'. 
 
We kijken naar de horizon en de wolken daarboven, lichte, donkere. 
In wisselende patronen drijven ze in de stilte boven ons. 
In de wolken ruist een naam: JHWH, Jezus. 
Zie, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld 
 
En de wind van de Geest waait de wolken over heel de aarde. 
  



Gedoopt bestaan - een meditatie bij het geloofsdoek 
 

"Zingend en zonder herinnering 
ging ik uit het eerste land vandaan, 
zingend en zonder herinnering 
 
ben ik het tweede land ingegaan, 
o God, ik wist niet waarheen ik ging 
toen ik dit land ben ingegaan. 
 
O God, ik wist niet waarheen ik ging 
maar laat mij uit dit land vandaan, 
o laat mij zonder herinnering 
 
en zingend het derde land ingaan. " 

 
Martinus Nijhoff 

 
Kijkend naar het geloofsdoek valt het op dat er geen menselijke figuur te zien is. 
Alleen het doopvont is een stille getuige van de menselijke hand. Maar voor het 
overige zien we beelden ontleend aan de natuur. Op het eerste gezicht is het een 
vreemd, verstild landschap. Maar bij nader inzien ontdek je dat het doek niet een 
landschap is maar een wonderlijke, surrealistische compositie waarin alle elementen 
geladen zijn met betekenis en verhalen. Met elkaar roepen ze de werkelijkheid op 
van het 'gedoopt bestaan'. 
Voor ieder die gedoopt is, of aangeraakt is door het evangelie, is het van wezenlijk 
belang om met die werkelijkheid vertrouwd te raken. In de eerste dienst rond het 
geloofsdoek heb ik gebruik gemaakt van het intrigerende en ontroerende gedicht 
van Nijhoff over het eerste, tweede en derde land. Nu, aan het eind van onze tocht 
van veertig dagen, heb ik nog steeds het gevoel dat deze symboliek van de drie 
landen mij heel dicht bij het doek brengt. 
 
Het derde land 
Het derde land is het land waarin we komen door de doop, 'de geboorte van boven'. 
Toen Jezus werd gedoopt, openden zich de hemelen en zag hij de Geest van God als 
een duif op zich neerdalen en hoorde hij een stem die hem de geliefde zoon noemde. 
In de doop gaan hemel en aarde voor elkaar open. Bij de doop wordt een 
mensenkind aangesproken als kind van God en zo betrokken in de liefde van God 
en de dynamiek van het Koninkrijk Gods. 
Het derde land wordt op het geloofsdoek verbeeld in de ruimte boven het doopvont. 
We zien een open hemel, Gods verborgen nabijheid in het beeld van de wolken en 
de berg, een opengebroken horizon, stromen van licht en water en dat alles richt 
zich op die bron, het doopvont waar een mensenkind bij zijn doopnaam geroepen 
wordt. 
 

Het derde land is de werkelijkheid van een belofte, een visioen. Wie op weg is naar 
dat land, oriënteert zich op de toekomst. Niet het heimwee naar het paradijs, maar 
het verlangen om "zingend het derde land in te gaan" geeft richting aan ons leven. 
 
Het eerste land 
In het eerste land zijn we gekomen door onze natuurlijke geboorte, 'de geboorte van 
beneden'. Als het goed is (maar hoe vaak is het niet goed!), zijn we omarmd door 
liefdevolle mensen, leerden we onszelf ervaren in de intimiteit met anderen, leerden 
we onszelf kennen in de voortdurende wisselwerking met de wereld om ons heen. 
Wat kan het leven rijk en goed zijn. Wat kunnen we ons sterk en gelukkig voelen. 
Dan zijn we op de aarde in ons element. 
Maar vroeg of laat lopen we tegen grenzen aan. Grenzen van het lichaam door 
ziekte of ouderdom. Grenzen van de techniek die een welvarende, comfortabele 
maar ook lege wereld van dode dingen creëert. Grenzen van oude zekerheden omdat 
ze in nieuwe situaties niet meer blijken te werken. Grenzen .... vastlopen .... crisis. 
Profeten en cultuurcritici, bv. iemand als Johannes de Doper, houden de mensen een 
spiegel voor en roepen op tot een doop tot bekering, een radicale ommekeer. 
Anderen voelen hoe het crisisgevoel hen langzaam besluipt als een identiteitscrisis: 
is dit nou mijn leven? Weer anderen worden door een traumatische gebeurtenis als 
een ongeluk, scheiding, oorlog uit het eerste land verdreven. 
Zo'n crisis is een schok maar ook een kans, een kans van leven in het tweede land. 
Zo zijn mensen "zingend en zonder herinnering" of huilend en zwaar 
getraumatiseerd het tweede land ingegaan 
 
Het tweede land 
Het tweede land blijkt een doortochtsituatie te zijn. Het oude leven, het eerste land, 
heb je goedschiks of kwaadschiks achter je gelaten; je kunt niet meer terug. En je 
hebt nog geen ander land gevonden waar je thuis bent en kunt wortelen. Het tweede 
land is als de woestijn: er is leven mogelijk maar het is zwaar en je voelt je vaak 
eenzaam en verloren. "O God, ik wist niet waarheen ik ging, toen ik dit land ben 
ingegaan. " 
Maar kennelijk moet je er doorheen, veertig eenheden lang. En kennelijk is het geen 
verloren tijd. Je hebt die tijd nodig om de 'oude mens' af te leggen en daarna een 
nieuw leven te beginnen. Israël moest veertig jaar rondtrekken in de woestijn 
voordat het het derde land kon binnengaan en die woestijnperiode is voor de 
identiteit van het volk cruciaal geworden. Elia moest veertig dagen in de woestijn 
vertoeven voordat hij zijn geloofscrisis te boven kwam. Jezus moest er veertig 
dagen allerlei beproevingen doorstaan voordat hij kon beginnen aan zijn taak: de 
verkondiging van het derde land, het Koninkrijk Gods. 
Zoals gezegd, het leven is zwaar in het tweede land. Steeds is er de drang om terug 
te gaan naar het eerste land, de 'vleespotten van Egypte', toen het leven in elk geval 
nog overzichtelijk was. 

 

  



Daar lagen ook de verzoekingen van Jezus. Maar hij kon de verzoekingen weerstaan 
dank zij zijn doop: hij wist immers van het derde land, het land van belofte, het 
Koninkrijk Gods. En daar richtte hij zich op. 
 
In de woestijn worden kinderen groot. In de woestijn leren ze de levenslessen 
waardoor ze tenslotte het derde land kunnen binnentrekken. De lessen die Jezus 
leerde en die wij zullen moeten leren zijn: 
a. God voedt zijn kinderen met honger - het is zo verleidelijk om je honger direct 

te stillen met 'spijze die vergaat': brood, welvaart, comfort. Maar zo mis je het 
geheimenis dat een mens niet van brood alleen leeft en niet voor zichzelf leeft. 
Een mens leeft ten diepste op de adem van Gods stem en is geroepen om te 
delen. 

b. God draagt zijn kinderen door ze los te laten - wat kan een mens verlangen 
naar geborgenheid, engelen die voor je zorgen. Maar zo mis je het geheimenis 
dat de mens geschapen is in Gods beeld, naar zijn gelijkenis. We dragen 
verantwoordelijkheid en moeten tot het uiterste gaan in onze dienst aan de 
wereld. En als we falen, zullen we weer opnieuw beginnen en er niet op 
moeten rekenen dat engelen ons wel zullen dragen. 

c. God verhoogt wie bereid is zichzelf te vernederen - macht als verleiding: op de 
hoogste berg staan en alle koninkrijken aan je voeten. Maar zo mis je het 
geheimenis van het Koninkrijk Gods dat mensen in zichzelf geen macht 
hebben. Die macht is er alleen wanneer je je durft toevertrouwen aan Gods 
scheppend Woord. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. 

 
Twee werelden - één werkelijkheid 
Ik kijk naar het geloofsdoek. Ik ben me ervan bewust dat ik nog met vele wortels 
verbonden ben met het eerste land. 
Ik kijk naar het derde land: de geopende hemel boven het doopvont. Ik ben gedoopt 
en ik krijg heimwee naar de toekomst. 
En dan kijk ik naar de woestijn, het tweede land Ik ken veel mensen die midden in 
de woestijn zitten. Soms voel ik zelf die woestijn aan den lijve. Ik weet uit ervaring 
hoeveel mensen, die in de woestijn leven, gericht zijn op het derde land Daardoor 
kunnen ze het volhouden. In de woestijn kunnen mensen groots zijn. En dan kan het 
gebeuren dat in de woestijn, ondanks alles, het derde land heel dichtbij komt. Raven 
worden ervaren als engelen. Oases zijn evenzovele tekenen van het geloof dat de 
woestijn zal bloeien. De slang van het kwaad heeft zijn gif verloren. 
Op dat moment weet je dat je ‘van boven geboren’ bent. 
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel jou begroet. Twee werelden worden 
één werkelijkheid. 
 

Henk Plomp 

 

 

 


