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Zondag 13 juni 2021 

 tweede zondag na Trinitatis 

 
 
 
Evangelielezing: Johannes 4,1-26 
 
Lied: ‘Evenals een moede hinde’: lied 42,1 (t. Willem 
Johan van der Molen en Jan Wit, m. Genève 1551) 
 
Overweging 
 
Ontmoeting. De evangelist Johannes besteedt er heel 
veel aandacht aan. 
Meteen al in het begin van zijn evangelie. Hij verhaalt 
van twee ontmoetingen die Jezus heeft. 
De ene in het holst van de nacht. De andere op het 
heetst van de dag. De ene in het donker, de andere in 
het volle licht. 
De ene met een vrome, Joodse man, Nikodemus. De 
andere met een vrouw in vijandig gebied, een 
Samaritaanse. Ze heeft geen naam. Misschien wel 
bewust. Hier mogen wij, niet-joden zoals zij, onze eigen 
naam invullen. 
 
Een ontmoeting rond water. Ook zo’n terugkerend 
thema bij Johannes. Water, bron van leven. Net als de 
ontmoeting zélf: ook een bron van leven. Wat zouden 
we moeten zonder de ontmoeting met de ander? We 
hebben een periode achter de rug van meer dan een 
jaar waarin elkaar ontmoeten problematisch was. 
Waarin we nieuwe wegen zochten om elkaar tóch 
tegen te kunnen komen. Online – zoals ook de 
kerkdiensten lange tijd enkel online waren. Via 
beeldverbinding. In de tuin. Via de telefoon. Via een 
kaartje met aandacht. De afgelopen periode heeft veel 
van ons gevraagd – het uithouden met het alleen-zijn. 
Met eenzaamheid, voor sommigen. Met angst en 
onzekerheid. 
Heeft het ons ook iets gebracht? 
Misschien een grotere waardering van de kleine 
ontmoeting: één op één. Zoals die van Jezus en de 
vrouw bij de bron. Een ontmoeting die is als 
thuiskomen. 
 
Er gebeurt van alles in dit gesprek. Het is serieus. En 
tegelijk speels. Het is afwachtend en tegelijk 
openhartig. Een van de belangrijkste dingen in dit 
gesprek is, dat hier wordt geluisterd – door beide 
gesprekspartners. Ze luisteren naar elkaar. En reageren 
op elkaar. Het is het soort gesprek waarin je 
verbondenheid met de ander voelt. Hoeveel je ook van 
elkaar verschilt en hoe verschillend je ook over dingen 

kunt denken. Want het gaat er in een gesprek niet om 
dat je het eens bent of eens wordt. Of, een andere 
misvatting, dat je het probleem van de ander moet 
oplossen. Of antwoord op vragen van de ander moet 
weten. In een ontmoeting gaat het om luisteren. En om 
openheid zonder oordeel. 
Dat laat Johannes allemaal in dit gesprek meeklinken. 
 
Jezus begint het gesprek. Zo gaat het in de bijbel, en 
ook in ons leven: God neemt het initiatief en spreekt 
ons aan. Al horen we hem lang niet altijd. We zijn denk 
ik ook niet alert op de vele manieren waarop God ons 
kan aanspreken. Thomas Merton schreef: ‘ieder 
moment en iedere gebeurtenis in ons leven plant iets in 
onze ziel.’ Kiemen van spiritualiteit zijn het, vele 
tegelijk, zoals de wind duizenden zaden aandraagt. De 
meeste merken we niet op. Die zaden gaan verloren. 
Alleen zaden die we ontvangen in een zaaibed van 
vrijheid, spontaniteit en liefde, kunnen ontkiemen.  
 
Is die Samaritaanse vrouw vrij? Eerst niet. Ze is niet vrij 
van normen. Jezus vraagt haar om wat water. Maar zij 
reageert vanuit haar gebondenheid aan 
maatschappelijke regels: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om 
drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Je 
hoort het haar bijna zeggen. Een beetje schamper; een 
beetje uitdagend misschien wel. Ze is niet bang. 
Dat zij op het heetst van de dag naar de bron komt, als 
verder niemand het in haar hoofd haalt om de hitte te 
trotseren, wordt wel uitgelegd als: ze is een beetje 
bang, ze schaamt zich en wil niet gezien worden. Maar 
er zit ook een andere gedachte achter: wat hier 
gebeurt, gebeurt in het volle licht. Niets blijft 
verborgen, wanneer God je aanspreekt. 
 
In plaats van hierover met haar in discussie te gaan, 
doet Jezus iets anders. Hij pakt gelijk door naar de kern 
van waar het hem om gaat: om levend water. ‘Als u 
wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 
vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend 
water geven.’ 
Hij snijdt een serieus onderwerp aan. Even later wordt 
duidelijk waarom. De vrouw heeft enorme dorst naar 
levend water: naar iets wat de leegte in haar vullen kan. 
 
Maar eerst is er nog haar reactie. Ze stelt vragen. Ze 
vraagt Jezus om verheldering. Meneer, wat bedoelt u? 
‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u 
dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet 
meer dan Jakob, onze voorvader?’ Ze brengt de 
onbekende man die ze daar ontmoet in verband met 
een gezamenlijke voorvader: Jakob. Ze zet als het ware 
een deur op een kier. Ze zegt hiermee: er is 
overeenkomst tussen ons. Er is nabijheid; er is 
verwantschap. 
En Jezus legt uit. Hij belooft een ander soort water. 
Water waarna je geen dorst meer krijgt. Water dat 
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bovendien in jouzelf een bron wordt. 
‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen 
dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen 
te komen om water te putten!’ Een speelse reactie is 
het. Een beetje flirterig zelfs. Hoeveel liefdesrelaties zijn 
er niet bij een bron ontstaan? Denk aan Jakob en 
Rachel. En ook de eerste ontmoeting van Mozes en 
Sippora vond plaats bij een bron. 
Natuurlijk heeft ze echt wel door dat Jezus het niet 
letterlijk over water heeft. Dat hij een ander soort 
water bedoelt. Water waar ze naar hunkert, blijkt even 
later. Jezus legt zijn vinger op de gevoelige plek. ‘Vijf 
mannen hebt u gehad en degene die u nu hebt, is uw 
man niet.’ 
 
Ik heb hierover wel eens horen uitleggen dat ze een 
losbandig type was, met al die mannen van haar. En dat 
Jezus haar hier terugbrengt op het rechte pad. Maar ik 
geloof nooit dat dát de boodschap is van dit verhaal. 
Want wat Jezus zegt, is geen terechtwijzing. Hij berispt 
haar niet omdat ze liederlijk zou leven.  Het enige wat 
hij doet, is bevestigen dat klopt wat ze zegt: ‘wat u zegt 
is waar.’ Hij oordeelt niet en wijst haar niet af. 
Zou dát niet zijn waarom ze hem een profeet noemt? 
Een man van God; iemand die dingen doorziet en die 
met mildheid kan kijken. Die haar ziet zoals ze is en 
haar aanvaardt zoals ze is. Met haar zoektocht. Met 
haar leegte, die ze niet gevuld krijgt, zelfs niet met zes 
mannen – zoveel als er werkdagen zijn in de week. De 
enige die in de reeks nog ontbreekt is de laatste, de 
zevende, de sabbat, dag van God, dag van nieuw leven. 
Vindt ze die in deze profeet? 
 
Het gesprek gaat verder de diepte in. Het lijkt ineens 
over iets anders te gaan: over de vraag wat nou toch de 
juiste plaats is om God te aanbidden.  
Maar het gaat nog steeds over hetzelfde: over het 
levende water. Zonder dat ze dat met zoveel woorden 
uitspreekt, verbindt de vrouw het levende water met 
God. En ze benoemt een twistpunt tussen joden en 
Samaritanen: de plek waar God te vinden is. Voor de 
joden is dat Jeruzalem. En voor de Samaritanen is het 
de berg waar ze op dat moment zijn, Gerizim. En dan 
zegt Jezus: God is niet aan een plaats gebonden. Hij is 
overal waar hij in Geest en waarheid wordt aanbeden. 
 
Het heeft me een tijdje beziggehouden – de vraag wat 
nou toch dat levende water is. En wat het betekent als 
Jezus zegt dat wie God echt aanbidt, hem aanbidt in 
Geest en waarheid. Het klinkt mooi, het klinkt 
filosofisch. Maar hoe ziet dat er nou concreet uit? Hoe 
dóe je zoiets? 
En toen bedacht ik ineens: het is dit gesprek zelf. Dit 
gesprek is waar het gebeurt. Waar God in Geest en 
waarheid aanbeden wordt. In de ontmoeting van deze 
Samaritaanse vrouw met Jezus. 
God is aanwezig in hoe ze naar elkaar luisteren. En in 

hoe ze respectvol op elkaar ingaan. 
Hij is aanwezig in de speelse en flirterige momenten. 
Hij is aanwezig in de serieuze momenten waarop het 
gesprek de diepte in gaat. 
In de brug die de kloof tussen deze twee mensen 
overbrugt. 
In de aanvaarding van wat is. 
 
Johannes begint zijn evangelie met twee uitvoerige 
gesprekken. En ook nog eens gesprekken met twee 
totaal verschillende mensen. Met Nikodemus, de 
voorname farizeeër en bestuurder. En met een 
Samaritaanse. Of, vertaald naar onze tijd: met één van 
de ministers, Sigrid Kaag bijvoorbeeld, en iemand uit 
een asielzoekerscentrum. Een verschil van nacht – en 
dag.  
Maar in de ontmoeting zijn beiden gelijk. In de 
ontmoeting valt al het andere weg: bezit, status, 
macht… In de ontmoeting gebeurt wat van betekenis is 
in het leven. Daar is God in Geest en waarheid 
aanwezig. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ga maar gerust’ (t. Sytze de Vries, bij Johannes 4, 
m. Jean Sibelius – Finlandia; Het liefste lied van overzee 
2,15)  
 


