
Johannes 7:37-39 Stromen van Levend Water

PP1 
Lezen: Joh.7:2, 10-14, 37-39

Als iemand dorst heeft, mag hij/zij naar Jezus gaan en stromen van levend water zullen uit 
zijn binnenste stromen. Ik wil stilstaan bij de vraag waarom Jezus dat zegt op de laatste dag 
van het loofhuttenfeest. Daarna wil ik het hebben over de stromen van levend water in 
Ezechiël 47 en in Johannes 7.

De laatste dag van het Loofhuttenfeest
Het loofhuttenfeest duurde 8 dagen (korte uitleg: mensen herdachten de tijd in de woestijn). 
De 8e dag was meer een rustdag dan een feestdag. Als hier staat de laatste dag van het 
Loofhuttenfeest, dan gaat het waarschijnlijk over de 7e dag. Ik leg u uit waarom.

Er was, elke dag van het loofhuttenfeest, een ritueel. Daarbij ging een priester, na de 
morgenoffers, omringd door het volk, met een gouden kruik water uit de vijver van Siloam 
halen. 

PP2
Op het kaartje ziet u onderaan een cirkel met de vijver van Siloam en dan aan de bovenkant 
van de stad ziet u een cirkel met de tempel. 

PP3+4
Onder gejuich en muziek werd de gouden kruik naar het altaar, dat op het plein voor de 
tempel stond, gebracht. Ondertussen zei het volk de woorden van Jes.12:3 “dan zult gij met 
vreugde water scheppen uit de bronnen des heils”. De priester liep één keer rond het altaar, 
voor hij op het altaar klom. De zevende dag van het feest liep hij zelfs zeven keer rond het 
altaar. Dit doet ons denken aan de verovering van Jericho, nietwaar? 

PP5
De priester klom dus op het altaar. Aan de zuidwestkant van het altaar stonden twee schaaltjes 
met onderaan een opening. In het ene schaaltje goot men het water uit de vijver en in het 
andere schaaltje goot men wijn. Water als herinnering aan de woestijn en hoe God hen water 
gaf. Wijn als teken van vreugde. Terwijl dit gebeurde zong men: ‘Och Here, geef toch heil’.  

PP6
Het water en de wijn stroomden via een buis naar de tempelbeek Kidron. Dat ziet u ook weer 
op de kaartje (pijl). Probeer dit te onthouden, want het is belangrijk voor de rest van de preek.

De laatste dag van het feest, waarop er zeven keer rond het altaar gegaan wordt, is de 
belangrijkste dag. De mensen zongen ‘Och Here, geeft toch heil, redding’. En dan staat Jezus 
op en roept: ‘Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke’. 

Stelt u zich dit eens voor. Het feest is in volle gang, iedereen is blij, er is muziek, men dankt 
God, omdat Hij, 1500 jaar eerder, in de woestijn water aan hen gaf toen ze dorst hadden. En 
plots staat daar iemand op. Een aantal mensen kende Jezus zeker al, zeker de Farizeeën wisten 
wie Hij was. Jezus staat daar en Hij roept: ‘Als je dorst hebt, kom naar Mij en drink.’ Jezus 
trekt een lijn van God, die de mensen in de woestijn drinken gaf, naar zichzelf. Zoals God hen 
letterlijk drinken gaf, zo wil Jezus hen geestelijk drinken geven. De mensen zongen: ‘Och 



Here, geef toch heil, redding.’ Wie is degene die heil geeft? De Joden verwachtten de 
Messias, Hij zou heil, redding geven aan de mensen. Wie zegt Jezus dat Hij is? De Messias. 
Die man die daar recht staat en roept dat ze naar Hem moeten komen als ze dorst hebben en 
willen drinken, zegt dat Hij de Messias is. 

Jezus gebruikt het ritueel van het uitgieten van water en wijn, als herdenking aan de 
woestijntijd van de Israëlieten, om aan te geven dat Hij de Messias is. 

Stromen van levend water: Ezechiël 47:1-12
PP7

We hebben gezien dat het water dat aan het altaar uitgegoten werd, door een buis wegvloeide 
naar de Kidron. Het water dat door de Kidron stroomt, stroomt naar de Dode Zee, met de 
nadruk op dode. Daar groeit niks. Met dit in het achterhoofd gaan we Ezechiël 47:1-12 lezen. 

Hier gebeurt iets opmerkelijks. Er stroomt water onder de tempel uit, oostwaarts. Dat is de 
richting van de Kidron. Het water dat door de priester uitgegoten werd tijdens het 
loofhuttenfeest, stroomde ook onder de tempel uit. Het water waar in Ezechiël over gesproken 
wordt, is niet zomaar water. Er gebeurt iets spectaculairs. Het water komt in de zee, dat is de 
Dode Zee, en het water wordt weer gezond. Plots leven er vissen en andere wezens. 

We kunnen dit op twee manieren lezen. De eerste is dat dit ooit letterlijk zo zal gebeuren. Als 
u Openbaring 22:1-2 leest, dan zult u merken dat in het Nieuwe Jeruzalem inderdaad zoiets 
gebeurt. De tweede is de figuurlijke betekenis. Het gaat hier dan over water dat uit de tempel 
komt. De tempel, dat is de plaats waar God is. Door het water dat van God komt, wordt het 
kwade, het slechte weggedaan. Als we kijken naar ons leven: onze zonde wordt weggedaan. 
Er komt leven in de plaats.

Stromen van levend water: Johannes 7:37-39
PP8 

Herlezen Joh.7:37-39

Jezus zegt dat stromen van levend water uit het binnenste van de mensen zullen vloeien, als ze 
in Hem geloven. Wat bedoelt Jezus met ‘stromen van levend water’? 

Eerst en vooral, het is levend water. We mogen weten dat degenen die in Jezus geloven, 
eeuwig leven zullen hebben. Het is levend water, water dat leven in zich heeft. Dat hebben we 
ook gezien in Ezechiël. Het water dat daar uit de tempel vloeide, zorgde voor leven in de 
Dode Zee, voor bomen die elke maand bloeiden langs de oevers van de beek. Het is water dat 
ervoor zorgt dat dood wordt veranderd in leven. Als wij geloven in Jezus, krijgen wij eeuwig 
leven. In die zin komen er stromen van levend water uit ons binnenste.

Dat is niet alles. In v.39 maakt Jezus duidelijk dat het hier gaat om de Heilige Geest die in de 
mensen komt. In Ezechiël stroomt er water van onder het heiligdom. In Johannes zegt Jezus 
dat er water uit ons binnenste zal vloeien. Wij worden op een paar plaatsen in het Nieuwe 
Testament vergeleken met een tempel van de Heilige Geest. Zoals de tempel in Jeruzalem een 
plaats was waar God woonde, zo zijn wij, als wij tot geloof komen en de Heilige Geest 
ontvangen, ook een ‘plaats’ waar God woont. God woont in ons. En dat is niet alleen maar 
een mooi beeld; als het goed is, heeft dat gevolgen voor ons dagelijks leven.



Wat wil de Heilige Geest in ons leven doen? Welk water wil Hij door ons doen stromen?
- In het evangelie van Johannes geeft Jezus aan dat Hij, als Hij weggegaan is, iemand zal 
sturen. Een helper, die de gelovigen alles te binnen zal brengen wat Jezus gezegd heeft. Dat is 
het eerste. De Heilige Geest wil ons helpen om Jezus’ woorden niet te vergeten. Niet alleen 
voor onszelf, maar ook met de bedoeling ze door te kunnen geven! Jezus’ woorden zijn 
woorden van leven en die wil de Heilige Geest in ons en door ons doen stromen.

- In Paulus’ brieven wordt er gesproken over de vruchten van de Geest. Voor hen die ze niet 
kennen, som ik ze even op: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid of geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Deze eigenschappen 
worden vruchten genoemd. Dat betekent dat ze moeten groeien, maar als deze vruchten in ons 
leven rijp worden… wow! Veel liefde voor elkaar, veel blijdschap, vrede en geduld, … Dat 
zijn stromen van levend water! Geen dood, geen ruzie, roddel, vuiligheid, dingen die andere 
mensen kapot maken – door onze woorden of door wat we doen. Wel leven, liefde, goedheid, 
trouw, vriendelijkheid… die zorgen ervoor dat de mensen rondom ons er door onze 
aanwezigheid beter aan toe zijn ipv slechter. Pas op: de vruchten komen van de Heilige Geest. 
We moeten onszelf dus niet op de borst slaan. Het is niet onze verdienste.

- Paulus spreekt naast de vruchten van de Geest in ons leven, ook over gaven van de Geest. 
Dat zijn middelen die we ter beschikking krijgen. Zo wordt er gesproken over de gave om 
anderen te dienen, de gave om te onderwijzen, de gave om erop uit te trekken en anderen te 
vertellen over God, ook de gave om te genezen. Waar dienen deze gaven voor? Voor jezelf? 
Om eer van andere mensen te oogsten? Nee, ze dienen om de gemeente te versterken. Ze 
dienen om anderen op hun weg met God te helpen. Ze dienen om anderen Gods woorden door 
te geven. In 1Timoteüs 3:15 staat dat de gemeente een fundament en pijler van de waarheid is. 
Daarom geeft God die gaven, om het fundament van de waarheid te versterken. Als wij gaven 
krijgen van de Heilige Geest, dan zijn ook dat stromen van levend water. De Heilige Geest 
stelt ons in staat om de gemeente met levend water te dienen en om de gemeente een plaats te 
laten zijn, waar stromen van levend water vandaan komen. Dit om elkaar van levend water te 
voorzien en om de mensen die God nog niet kennen levend water aan te bieden. 

Deze stromen van levend water houden in dat wij eeuwig leven krijgen, maar zijn dus zeker 
niet alleen bedoeld voor onszelf. Jezus wil, door de Heilige Geest, dat dit water gebruikt 
wordt voor anderen. 

Slot
Op de laatste dag van het loofhuttenfeest, toen de priester weer water uit bron was gaan halen 
en dit water uitgoot bij het altaar, herdachten de mensen aan de dorst die ze hadden in de 
woestijn en hoe God telkens voorzien had. Op dat moment stond Jezus op en riep dat, als de 
mensen dorst hadden, dat ze naar Hem moesten komen. Als ze in Hem zouden geloven, 
zouden stromen van levend water uit hun binnenste stromen. Jezus zei dat toen, maar het is 
nog steeds zo.

Als mensen geloven dat Jezus hen gered heeft van hun zonden, dan komen er stromen van 
levend water uit hun binnenste. Zij krijgen het eeuwig leven. De Heilige Geest komt in hun 
leven en laat hen Jezus’ woorden herinneren. Hij doet de vruchten van de Geest in hen 
groeien en geeft gaven. Dit zijn stromen van levend water!! 



Beste mensen, het is echt mijn gebed voor ieder van ons dat wij de Heilige Geest zo in ons 
willen laten werken. Vergeet niet dat er in Efeze staat dat we de Heilige Geest ook kunnen 
bedroeven. We kunnen Hem tegenhouden, we kunnen Zijn werk in ons laten stoppen, als we 
ons leven op onze manier en niet op Gods manier willen leven. Laat de Heilige Geest toe te 
werken in je leven en dan zullen die stromen van levend water duidelijk vloeien in onze 
gemeente.

Amen. 


