
 

  



Het thema van het geloofsdoek is “Levengevend Water” of “Weg uit de diepte”. 

 

Door middel van zes afbeeldingen van bijbelverhalen is gestalte gegeven aan dit thema. 

 

De ondergrond 

Er is uitgegaan van een wit kleed, dat voor een gedeelte is geverfd. De buitenste rand is 

donkerblauw, dit loopt naar het midden over in lichter blauw. Het kleed is in het centrum wit 

gebleven. De symboliek hierachter is de overgang van het donker naar het licht. 

Het levende water is in beeld gebracht door een fontein van waterspatten. Deze druppels zijn 

gemaakt van glazen kralen. De fontein ontspringt uit het monogram Ro en Chi in het midden van het 

doek. Christus is het middelpunt van het leven. 

 

 

Mozes in het biezen mandje 

 

Op de eerste zondag in de veertigdagentijd, kijken we naar de afbeelding rechts bovenaan: “Mozes in 

het biezen mandje”. 

Afgebeeld is de zon, in Egypte als een god aanbeden. Op de voorgrond staat de prinses, de dochter 

van de Farao, aan de oever van de Nijl. Dit symboliseert het opkomende tij van het heidense leven dat 

dodelijk is voor de kinderen van Israël. In plaats van een biezen mandje ligt Mozes in de palm van een 

hand. Het is de reddende hand van God die Mozes voor de ondergang bewaart. Het dreigende water 

wordt hier levengevend water. 

 

Meditatie 

Egypte leeft bij de gratie van het Nijlwater. Het water van de rivier is levensnoodzakelijk, maar kan 

ook levensbedreigend zijn. De Hebreeuwse slaven werden hard met de dodelijke kant van het water 

geconfronteerd. Ook die Hebreeuwse moeder die haar kind in een mandje aan de rivier overgeeft. 

Hij drijft daarin op het doodswater net zoals een Noach in de ark met haar levende have. De moeder 

geeft haar zoon, die uit het water is geboren – zoals wij allemaal – aan het water terug. Zij koestert 



de stille hoop dat de Eeuwige het opnieuw geboren zal laten worden. 

En opnieuw zijn het vrouwenhanden die het kind uit de golven naar de zon tillen; uit de dood naar 

het leven. Eén ogenblik van menselijk erbarmen en de Nijl laat het aan haar gegeven kind los. Zo 

heeft Farao’s dochter het beleefd: De hoop van de ene moeder en de erbarming van de andere 

hebben elkaar gevonden en ontkrachten het bevel van de Farao. Waar hoop en erbarming elkaar de 

hand reiken wordt het doodswater tot levenswater. 

Mozes zal in zijn leven altijd een relatie met water hebben. Het water van de zee zal voor hem 

wijken; de rots zal het hem schenken omdat hoop en erbarming elkaar vinden. 

Mozes heeft het geheim van het water gekend. De stem die Abraham riep heeft het hem 

toevertrouwd. Wat wij vaak achteloos verspillen en in ons hart ook vrezen, is de bron van ons leven 

die wij ontvangen uit de hand van de Eeuwige.  

 

Hagar en Ismaël 

 

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd kijken we naar de afbeelding links bovenaan: Hagar en 

Ismaël in de woestijn. 

Hagar zit hier met Ismaël op schoot. Zij is ten einde raad: De kruiken zijn leeg. Het water is op. Achter 

haar staat een engel met een volle kruik! 

 

Meditatie 

Er was geen plaats, geen ruimte meer voor Hagar en haar zoon Ismaël bij Abraham en Sara. Daarom 

moesten zij er weg en dat betekende opnieuw de woestijn in. Een plaats waar je niet alleen moet 

zijn; zeker niet zonder water. De vorige keer vond zij er de bron waar de engel op haar wachtte. Maar 

nu? 

Het water dat ze zo lang geleden zonder moeite bereikte is nu onvindbaar. Ze weet de weg niet 

meer. Er is geen weg terug, ze weet niet waar ze naar toe moet. Ze loopt vast in de woestijn. Het 

verlangen naar water wordt verstikt door obsessie en angst: “Als ik het water niet vind, wat moeten 

we dan?” dreunt het door haar hoofd. Angst en obsessie verlammen menselijke mogelijkheden. Men 

ziet niets meer, men hoort niets meer en een wanhopig huilen luidt het einde in. 

Hagar laat haar kind los en dan kan ook het kind niet meer verder. “Wat blijft er over van Uw belofte 

voor mijn zoon?” 



Haar stem wordt in de hemel gehoord als de stem van Ismaël. Een mens kan voor een medemens 

spreken, die ander stem geven, ook als die dat zelf niet meer kan. En dan….. 

Weer een engel: “Wees niet bang en houd elkaar vast, dan kun je zien wat er vlak voor je ligt. Zoek 

niet met je neus maar kijk omhoog”. 

Ook wij lopen vaak met onze kinderen in de woestijn op zoek naar levend water. Als de hemel ons 

verlost van onze angst en onze illusies, vinden we het dáár waar we het al niet meer hadden 

verwacht. 

 

Jezus en de Samaritaanse vrouw 

 

Op de derde zondag in de veertigdagentijd zien we Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de 

oude put van Jacob. 

In dit gesprek doorziet Jezus haar: “Vijf mannen hebt u gehad…” Dit is verbeeld in de vijf witte 

duivenpaartjes achter haar.  “…en de relatie die ge nu hebt, is uw man niet”. 

Deze onwettige relatie is uitgebeeld in het duivenpaar op de rand van de put: Eén duif is donker! Nu 

vermoedt de vrouw wie Hij is! 

De lichtschaduw achter Jezus stelt de koningsmantel voor van de Messias. 

Haar ogen gaan open als Jezus zich kenbaar maakt. Het water begint te stromen. Daarom komen er 

waterspatten uit de fontein op de Samaritaanse vrouw. 

 

Meditatie 

Eenman spreekt een vrouw aan bij de put. Er is maar één reden waarom mannen vrouwen 

aanspreken met een smoesje en ze gaat er ook niet op in. Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar 

om. Maar hij houdt vol: “Je zou ook aan mij te drinken kunnen vragen – levend water schenk ik”. 

“Zonder emmer zeker!” Dit is niet zomaar een put. Jacob heeft er nog uit gedronken. Een put – je 

moet in de buurt blijven, want de dorst naar water komt steeds terug. 

“Er bestaat ook water dat, als het eenmaal gaat stromen, als een fontein opspringt vanuit degene die 

gedronken heeft”.  

“Dat lijkt me makkelijk”, spot zij, “dan hoef ik hier nooit meer te komen”. 

“Ga je man eens halen”, spot Hij op Zijn beurt. 

Za antwoordt: “De man die ik gezocht heb, heb ik nog niet gevonden”. 



Dit is geen makkelijk onderwerp voor haar. Vijf mannen en ze beweren allemaal iets anders. Met 

geen van hen is het iets geworden. De ene wil dit en de ander wil dat. De ene zegt: “Bid maar hier op 

deze berg, de enige plaats”, de ander zegt: “Bid in Jeruzalem, de enige plaats”. Mekka, Rome, waar 

moeten we eigenlijk heen? 

“Jij bent ook een man, wat zeg jij ervan?” 

“Putten en bronnen hebben elk hun eigen plaats, maar waar God en mens elkaar vinden, dat is niet 

plaatsgebonden. Daar is altijd levend water, meer dan genoeg”. 

Als dat waar is kan ze Hem zonder omwegen naar Zijn geheim vragen en Hij geeft haar toegang – het 

water begint te stromen -. 

Zo kan het óók gaan als een man een vrouw aanspreekt bij de bron. 

 

De doop van Jezus in de Jordaan 

 

Op de vierde zondag in de veertigdagentijd zien we de doop van Jezus afgebeeld, rechts van het 

midden. 

Op zijn verzoek werd Jezus door Johannes gedoopt. Deze zag een duif op Jezus neerdalen, een 

vuurvogel, beeld van Gods Geest. 

Uitgebeeld zijn ook vissen die komen aanzwemmen: zwart met vieze vlekken. Ze symboliseren de 

melaatsheid van Naäman, die indertijd genezen werd door het water van de Jordaan. Bij Jezus 

worden de vissen wit. De Geest, die over Jezus komt bij zijn doop, geeft Hem kracht zieken te genezen. 

Het levend water valt over Jezus en zo wordt Hijzelf een fontein van levend water, zoals zichtbaar 

wordt in het Christus-monogram. 

 

Meditatie 1 

“Waar haal je het recht vandaan om dit te doen?”, vragen de priesters en schriftgeleerden aan Jezus 

na zijn aanval op het tempelplein. En Jezus antwoordt met een wedervraag: “Hoe zien jullie de doop 

van Johannes? Heeft die met de hemel te maken of was het mensenwerk?” Zijn ondervragers blijven 

het antwoord schuldig en het gesprek komt niet op gang omdat ze er een strikvraag in zien. Maar zou 

Jezus het niet serieus bedoeld hebben? Had Hij komend uit het water niet zijn legitimatie en zijn 

kracht ontvangen? Wie Hem naar zijn volmacht vraagt moet zich eerst uitspreken over de doop in de 

Jordaan. En hier ligt een kans voor een gesprek met de religieuze overheid. Wat jammer toch dat 

mensen zich al zo gauw verbeelden dat ze wel weten wat een ander denkt. Wat jammer dat 



geestelijke leiders op directe vragen vaak zo’n ontwijkend antwoord geven. Want de Jordaan opende 

voor Jezus de weg die voor Hem lag. Hij ziet een open hemel, de Geest daalt op Hem neer en Hij 

hoort de stem die Hem duidelijk maakt wie Hij is en wat er van hem verwacht wordt. Uit de Jordaan 

staat nieuw leven op. Vergeefs zal de wereld proberen dit nieuwe leven te onderdrukken; maar wat 

de woestijn niet lukte zal ook de tempelleiding niet voor elkaar krijgen. Ze zullen Hem doden maar 

niet het nieuwe leven dat uit de Jordaan verrees. 

Jammer dat ze Hem niet echt geantwoord hebben. Als mensen een echt gesprek ontwijken volgt het 

ene misverstand op het andere en aan het eind daarvan staat het kruis. Pas met de opstanding 

komen de legitimatie, de volmacht en de kracht ondubbelzinnig tevoorschijn. Maar dan hebben de 

priesters hun beurt voorbij laten gaan. Jammer toch! 

 

Meditatie 2 

Wie is Jezus toch? Vanuit welke kracht kan Hij zieken genezen? Met welk recht veegt Hij de tempel 

schoon en gooit Hij het oude vertrouwde omver? Het geheim van Jezus ligt in Zijn doop> De Jordaan 

opende zich en bracht Hem op de weg die voor Hem lag. Hij ziet een open hemel; de Geest, de 

vuurvogel, daalt op Hem neer en Hij hoort de Stem die Hem duidelijk maakt wie Hij is en wat er van 

hem verwacht wordt. 

Uit de Jordaan staat nieuw leven op, vurig van Geest, onuitblusbaar. Vergeefs zal de wereld proberen 

dit nieuw leven te onderdrukken. Ze zullen Hem doden, maar het nieuwe leven dat uit de Jordaan 

verrees, zal opnieuw verrijzen. 

Het Licht der wereld zal niet gedoofd worden. 

 

 

 

Naäman de Syriër 

 

Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd zien we links van het midden: Naäman de Syriër. 

Uitgebeeld zijn wij Naäman, in elkaar gedoken met zijn zieke gevlekte lichaam onder het 

wateroppervlak. Daarachter Naäman die gezond uit het water omhoog komt. Zeven maal 

onderdompelen: uitgebeeld in zeven vissen die de vlekken van Naäman meenemen. 

 



Meditatie 1 

In de Jordaan stroomt gewoon water. Het komt van de berg Hermon en het mondt uit in de Dode 

Zee. Scheikundig is er niets bijzonders in aan te wijzen. Maar toch gebeuren er wonderlijke dingen. 

Daar is eerst in Syrië een Israëlitische slavin, geroofd uit haar vaderland en gedwongen in het 

vreemde land te werken zonder uitzicht op een beter leven. Ontzetting en verdriet openen haar hart 

voor haar melaatse meester. Het vijandsdenken is doorbroken. Zij ziet niet meer in de eerste plaats 

de rover maar de zieke. “In Israël is een profeet”. 

De koning van Israël is niet in staat om te genezen en vermoedt een list. Het meisje heeft niet aan de 

koning gedacht, maar aan de profeet. En de profeet grijpt in. Naäman verwacht een alternatieve 

genezer die hem zal behandelen. Daarom is de aanwijzing om zich eens goed te gaan wassen in de 

rivier een grove belediging. Wat is er zo bijzonder aan Jordaanwater? Bijzonder is dat daar bedienden 

als een gunst aan hun meester vragen het gebod op te volgen. Bijzonder is dat hun meester bereid is 

zich te vernederen en belachelijk te maken om hen een plezier te doen. 

Respect en barmhartigheid die in Syrië tot leven komen, geven de hemel de kans dicht bij de aarde te 

komen. En dan krijgt de Jordaan de kracht de ziekte af te wassen – dan wordt het levend water - . 

Een vertegenwoordiger van de volken leert dat de weg van de God van Israël door de diepte van het 

water gaat, door de diepte van het leven. 

In de Jordaan stroomt gewoon water. Wetenschappelijk is er niets bijzonders aan te wijzen. Maar 

wetenschap heeft ook geen verstand van liefde, barmhartigheid en trouw. Die zijn niet te koop en 

dus kan de commercie er ook niets mee. Daarom noemen we de genezing van Naäman een wonder. 

 

Meditatie 2 

Als symbool worden reine en onreine vissen uitgebeeld. Melaatsheid is het beeld van de zonde. De 

ziekte komt van binnenuit en vreet het hele leven aan. De wereld is ziek en Naäman de Syriër is in dit 

verhaal het zinnebeeld daarvan. 

Waar is genezing? 

“In Israël”, zegt een Joods slavinnetje. 

Hoe is genezing mogelijk? 

“Door je te verootmoedigen” zegt de profeet. “Zeven maal je onderdompelen in het water van dat 

simpele riviertje de Jordaan”. Voor de trotse Syriër is dit aanvankelijk een grote belediging, maar het 

wordt voor hem wel een helende ervaring. 

Waar blijft de ziekte nu? 

Op het geloofsdoek zie je hoe reine vissen nu aangetast en vuil geworden zijn. Een voorbeeld van 

milieuvervuiling. Omgaan met zieken is nooit vrijblijvend; je raakt zelf onrein. Die vissen vind je terug 

bij de doop van Jezus. Wanneer Jezus in de Jordaan wordt gedoopt, worden de vissen weer rein. Hij 

laat zien dat de zonde, hoe ziekmakend en dodelijk ook, uiteindelijk zijn werking verliest. 

Genezing is mogelijk door verootmoediging aan de ene kant en bereidheid tot solidariteit aan de 

andere kant. 

 



De blindgeborene 

 

Op de zesde zondag in de veertigdagentijd mediteren we bij de voorstelling rechtsonder. 

De liggende man is de blindgeborene, een bedelaar. Jezus neemt speeksel uit zijn mond, mengt het 

met aarde en strijkt dit op de ogen van de man. Dan moet de blinde zich wassen in het water van 

Siloam – het blauwe vlekje op het doek -. En de man wordt ziende! 

 

Meditatie 1 

Blinden hebben een omgeving nodig waar alles een vaste plaats heeft. Elke verandering moet 

langzamerhand geïntegreerd worden. Dat gaat maar moeizaam en een blinde zit naar die 

verandering niet uit te kijken.  

“Ga naar Siloam en was je ogen”,  hoort de blindgeborene zeggen. Het is makkelijk gezegd maar voor 

deze man een vreselijk moeilijke opgave. Ziet u hem langs de weg scharrelen, bang voor obstakels, 

bang om te vallen? Waarom neemt Jezus hem niet bij de hand of stuurt hij tenminste iemand met 

hem mee? Hij moet het zelf doen. Hij zoekt zelf het water van Siloam, wast zijn ogen en verwerkt 

helemaal alleen de schokkende ervaring van het Zien. Tot op dat moment heeft hij  niet geweten of 

hij werkelijk op zijn genezing afliep, of dat iemand hem voor de gek wilde houden. 

De Farizeeërs hebben een omgeving nodig waar alles op zijn plaats blijft staan. Met veranderingen en 

vernieuwingen weten zij niet goed raad. Ze raken van hun stuk. “Is deze ziende de vroegere blinde 

wel?” En komt Jezus wel van God? Ze menen toch te weten dat Hij rare dingen doet. Ze vragen de 

buren, zijn ouders en de man die het allemaal heeft meegemaakt. Ze raken zo in verwarring dat ze 

Hem tenslotte de tempel maar uitgooien. Zo he, he, nu staat alles weer op zijn plaats. Vreemd dat 

mensen die zien kunnen, zich gedragen als blinden. Vreemd dat een blinde op eigen kracht de weg 

naar het reinigende water vindt. Vreemd dat hij de modder, die Jezus maakte en op zijn ogen legde, 

zelf moest wegwassen. Vreemd dat een blinde op weg gaat naar de andere kant van Jeruzalem alsof 

hij al kan zien. En dat de Farizeeërs, die beweren goed ogen te hebben, dat allemaal niet zien. 

Waarom zoeken zij de weg naar het water van Siloam niet? Of willen ze liever niet? 

 

Meditatie 2 

In het evangelie komen in dit lange verhaal veel gesprekken voor. Eerst vragen de discipelen: “Wie 

heeft gezondigd, hij of zijn ouders?” “Noch hij, noch zijn ouders..”, antwoordt Jezus. 



“..Maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden”.  

Een bijna extatische vreugde moet de man hebben gevoeld toen hij zag: licht, fel zonlicht, kleuren, 

vormen. Overrompeld, hij wist niet wat hij zag. Soms sloot hij de ogen even om in zijn  bekende 

wereld terug te zijn. Vele malen moet hij iedereen het verhaal vertellen over hoe het gebeurde. Ook 

aan de Farizeeërs, die geschokt zijn… weer die Jezus. Is hij de Messias? Een volksverleider, een valse? 

Zij binden zich de wetsrol van Mozes als een blinddoek voor de ogen, daar is deze niet voor. De 

blindgeborene spreekt zich steeds stelliger uit: “Als deze mens niet van God gekomen was, had Hij 

niets kunnen doen”.  Om dit woord wordt hij in de ban gedaan. Blinde bedelaar kon hij niet meer 

zijn, want wie geeft een gezonde aalmoezen? Jezus, die van de verbanning hoort, zoekt hem op en 

vraagt of hij gelooft dat de Messias voor hem staat. “Ja Heer, ik geloof”, antwoordde de blinde en 

valt voor hem neer. Het badwater van Siloam was nu in hem levend geworden en opende de ogen 

van zijn hart. Was dit het werk Gods, dat aan hem openbaar moest worden? 

 

 


