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Zondag 18 januari 2015 

 

Oecumenische viering in de  

Week van Gebed 

voor de eenheid van de christenen 

Paulusgemeenschap en 

Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 

 

Thema: Dorst 
 

 

Lezing uit het evangelie: Johannes 4,1-15 

 

Allen: “Ik ben, zegt Gij…” (zie boven) 

 

Vervolg lezing uit het evangelie: Joh. 4,16-42 

 

Allen: “Ik ben, zegt Gij…” (zie boven) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Korte tijd geleden was Ton Hulsebos 40 jaar 

collectant. 

Ik weet dat doordat hij het zelf op bescheiden 

wijze aan enkele mensen meldde. De collectant 

heeft in de Rooms-Katholieke kerk een officiële 

functie – net als het zondagskind in de Eshof. 

Maar jubilea worden niet echt gevierd. 

Is dat wel terecht? De collectant is de 

belangrijkste persoon in de liturgie, beweert 

Henk. De collectant in de Rooms-katholieke 

traditie, de diaken in de protestantse traditie. 

Daar moest hij dan maar eens een artikel over 

schrijven voor het Dialoogje, vond Ton. 

 

De evangelist Johannes zou het er helemaal mee 

eens zijn geweest. 

In zijn verhaal gaat het precies hierover. Over 

gaven. 

Het gaat over water en het gaat over voedsel. 

Water dat door een vrouw bij de bron van Jakob 

voor Jezus wordt geput. Voedsel dat door de 

leerlingen bij Jezus wordt gebracht. En 

daartegenover stelt Jezus ander water en ander 

voedsel. Water waar je geen dorst meer van 

krijgt. Voedsel dat geoogst kan worden, zelfs al is 

het geen oogsttijd. Water en voedsel die ons 

gegeven worden. Gaven van God. 

 

In dit verhaal vertelt Johannes waar het om gaat 

in het leven van God en mensen. En in de liturgie 

beelden we dat iedere zondag opnieuw uit. 

Het is de collectant en het is de diaken en 

vandaag jeugdliturg Tim, die in de liturgie deze 

gaven beheren. Ze halen onze gaven op. Meestal 

een klein bedrag – het is symbolisch. Maar het 

betekent veel. Want dat muntje, dat staat voor 

jouzelf: je geeft jezelf aan God. Dat drukken we 

uit in de collecte. 

En ze delen brood en wijn uit. Kleine beetjes. 

Ook symbolisch. God die zichzelf aan ons 

uitdeelt, zodat hij alles in allen kan worden. 

 

Dit is precies waar Jezus het over heeft. Op een 

aangrijpende manier vlecht Johannes de woorden 

van Jezus in in een bijzonder verhaal. 

Een verhaal over een vrouw. 

Niet zomaar een vrouw: een Samaritaanse 

vrouw. Dubbel onrein voor een jood. Allereerst 

omdat ze vrouw is. In de tweede plaats omdat ze 

een Samaritaanse is. Als jood moet je uit haar 

buurt blijven. Bij aanraking maakt ze ook jou 

onrein. 

 

Ze is om nog een derde reden dubieus. Een 

reden die met haar eigen gedrag te maken heeft. 

Die derde reden is dat ze op een of andere 

manier vijf mannen heeft gehad – en nu is er een 

zesde, die tegelijk haar man niet is. Hoe kon 

Jezus dat weten? Of is het Johannes die hem dit 

op een later moment toeschrijft? Het doet er niet 

toe – daar gaat het niet om. Dubieus is ze, zeker 

in joodse ogen en dat is wat telt. Waarmee 

zouden we haar kunnen vergelijken? Met jonge 

mensen nu die verblind zijn door de 

aantrekkingskracht van radicale bewegingen? 

Met Syriëgangers, misschien…? 

 

De vrouw haalt op een onmogelijk tijdstip water 

bij de bron: op het heetst van de dag. Ontwijkt 

ze zoveel ze kan de oordelende blikken? Niemand 

anders haalt het in z’n hoofd op dat moment naar 

buiten te gaan. Veel te heet. Je trekt je terug 

tussen de metersdikke muren van je huis. Of, 

tegenwoordig, in de airconditioning. 

Zij niet. Ze lijkt zo weinig mogelijk mensen te 

willen tegenkomen. 

 

Jezus trekt zich niets van haar driedubbele 

onreinheid aan. Hij laat zien dat God niet naar 

mensen kijkt zoals wij dat doen. Dat God niet 

kijkt naar geslacht, geloof, etnische afkomst, 

menselijke waarden en normen. Dat voor God, 

die één is, wij ook één zijn. 

Jezus spreekt haar aan. “Ik heb dorst,” zegt hij. 

“Mag ik van jou wat water?” 

Zij geeft het hem. En hij biedt op zijn beurt haar 

een andere bron aan. Ongeacht wie zij is. Ook 
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zij, misschien wel juist zij, driedubbel onrein, 

ontvangt wat God haar te geven heeft. Water dat 

een bron in haarzelf zal worden. Want juist dat is 

een eigenaardige eigenschap van dat water: 

wanneer je dat ontvangt, ga je ervan uitdelen. 

Hoe meer er van God in je is, hoe meer je aan 

anderen te geven hebt. “Het water dat ik je 

geef,” zegt Jezus, “zal in jou een bron worden 

waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” 

 

Dan vraagt Jezus haar naar haar man. En bekent 

de vrouw dat ze geen man heeft. 

Het voelt aan als een pijnlijk moment. Maar hoe 

zit het nou precies? Het wordt ons niet duidelijk. 

We kennen haar verhaal niet. 

Is ze een soort courtisane? Een dame die door 

rijke mannen wordt onderhouden in ruil voor 

haar seksuele gunsten? Een vrouw met meerdere 

mannen – dat kan nooit goed zijn. Zo denken 

verschillende commentatoren. Zo is ook vaak 

onze eerste associatie. Een dubieuze dame. 

Maar klopt dit wel? Zetten we haar niet te snel in 

een hokje? Zou Johannes niet iets anders in 

gedachten hebben? 

 

Misschien wel dat ook zij dorst heeft. Dorst naar 

werkelijk contact dat haar ziel raakt – en dat ze 

nog niet heeft gevonden. 

Zo kun je dat ervaren, die dorst. Als verlangen 

dat meer wil dan de routine van alledag van 

eten, school, werken, slapen. Dat verder gaat de 

soapseries en het vermaak. Verder dan twitteren 

en facebooken en appen. Verder dan het ‘doe 

wat je leuk vindt en geniet’. 

Verlangen naar zin, naar betekenis, naar 

heelheid. Verlangen naar God. 

 

Misschien heeft Jezus in haar dit verlangen 

herkend. Een verlangen dat hij zelf ook heeft. En 

dat maakt dat hij haar spreekt van een andere 

bron. Een bron die in haar kan worden tot een 

fontein waarin water omhoog springt. Een bron 

waar weer anderen hun dorst kunnen lessen. 

En de vrouw – ze voelt zich door hem gekend en 

gezien. “U bent een profeet!” roept ze uit. Een 

man die van God komt. Een mens die haar 

verlangen onderkent. 

 

Het puzzelt haar allemaal nog wel. Waar vinden 

we die bron? Waar is God? Hier op deze berg, bij 

de bron van Jakob, het oudste heiligdom? Of 

moeten we naar Jeruzalem? Zo vragen mensen 

zich dat al eeuwen af – zo was het toen en zo is 

het nu. En zo wordt er ook al eeuwenlang strijd 

gevoerd om aardse heiligdommen. Waar is God? 

Wie heeft het meest in bezit van God? 

 

Het gaat niet om de plek, zegt Jezus. “Er komt 

een tijd,” zegt hij, “en die tijd is nu gekomen, dat 

wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest 

en in waarheid.” 

De plek doet er niet toe. De ouderdom ervan 

niet. De eerbiedwaardigheid ervan niet. Wie 

werkelijk met God wil leven, kan dat overal doen. 

Wie werkelijk wil putten uit de bron hoeft zich 

enkel open te stellen. Dan komt God naar je toe. 

“De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. 

Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet 

dat doen in Geest en in waarheid.” 

 

Rond het eten ontspint zich net zo’n gesprek. 

“Rabbi, u moet iets eten,” zeggen de leerlingen 

tegen Jezus. Concreet eten, geen gezeur, je hebt 

het nodig. En ook anderen. Zoals wij geld bijeen 

brengen voor noodhulp aan getroffen gebieden. 

Voedsel en dekens voor die ijskoude 

vluchtelingenkampen in Syrië. Gaven die we 

delen. 

Jezus spreekt van nog ander voedsel. Voedsel 

dat je uitdeelt door “de wil te doen van hem die 

mij gezonden heeft.” Voedsel dat van God komt 

– verbeeld door het brood dat wij ontvangen 

wanneer we de maaltijd vieren. Voedsel dat ons 

aanzet tot delen. Niet omdat het moet. Maar als 

Gods zaad in je is gezaaid, zijn de velden 

voortdurend rijp voor de oogst. En als je je 

gewaar wordt van de oogst die er altijd is, dan is 

die niet meer tegen te houden. Omdat je vanzelf 

gaat delen, als je God tot je neemt. Omdat het 

dan in je gaat borrelen als een fontein. 

 

Gaven bijeenbrengen en uitdelen – het 

hoogtepunt van de liturgie. Het moment waarop 

de hemel de aarde raakt. “O Christus, ons van 

God gegeven, vervul van dit geheimenis uw kerk 

die in de wereld is.” 

 

 

Lied: “Gij zijt het water ons ten leven”: lied 653, 

3+7 (t. Ad den Besten, m. Georg Neumark) 


