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Meditatief 
 
Her-bronnen 
 

God, hij is mijn redder. 
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 

want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 
hij heeft mij redding gebracht. 

Vol vreugde zullen jullie water putten 
uit de bron van heil. 

Jesaja 12:2-3 
 
De levensbronnen ontspringen bij God. Zoals in de bergen bronnen ontspringen en 
uiteenvloeien tot rivieren. Terug naar de Bron. Zelf kun je nooit zo oorspronkelijk zijn. 
Niemand heeft die levensenergie in zichzelf. Dat proberen mensen wel te creëren. Helaas! Zie 
ze eens aan het werk. Een kanaal graven omhoog, bergopwaarts. Ploeterend en zwoegend 
banen ze zich een weg omhoog. Om opgevangen water naar God zelf toe te brengen?! Zichzelf 
opwerkend tot God, met de bedoeling origineel te zijn, en zich waar te maken. Hevig 
gefrustreerd als het zo moeizaam gaat en maar niet lukt. Wat een blamage! 
 
Hij is de bron van leven. Wij mogen water scheppen uit bronnen die Hij laat ontspringen. 
 
Het zijn bronnen van heil. Heil is heel maken wat stuk is gegaan. Heil is ruimte geven aan wat 
benauwd is geweest. Heil werkt reinigend van wat onzuiver was. Heil is verfrissend. Heil is 
verrassend. Heil is altijd heilzaam, het doet een mens goed, je leeft er helemaal van op. Het 
redt mensen die van nature zichzelf willen redden. Die bronnen van heil ontspringen bij God. 
 
Zo is God zelf. God is mijn heil! Jesaja somt het op: Hij is te vertrouwen. Ik wankel niet, 
tenminste als ik op Hem bouw. Hij is mijn sterkte. God geeft dus niet slechts kracht, maar Hij 
is in Zichzelf kracht, levenskracht. Hij staat tegenover mijn zwakte, mijn falen, mijn tekorten. 
Hij blijft helemaal Zichzelf: ongelofelijk vitaal, levenskrachtig in Zichzelf. Bij U, Heer, is de 
Levensbron! 
 
De Heer Jezus heeft het levensecht verwoord in zijn uitnodiging: Kom tot Mij! Ik ben de 
heilzame bron van Levend water. Kom alle dorstigen, tot zijn wateren. Wie dorst heeft, moet 
naar Hem toekomen. Hij is HEILAND. Hij heeft alles in huis, Hij is te vertrouwen, zijn liefde 
verdrijft de angst. Hij is de kracht in Zichzelf. Hij geeft Zichzelf helemaal. Hij schept als geen 
ander voldoening. Verfrissend, verrassend, dorstlessend. 


