
Intrede Preek 7 april 2019, ds. P.J. Vrijhof te Zandvoort 
 
Dienst van het WOORD 
Gemeente:  
Wat gaan we lezen?  En waar staat dat? 
En waar moeten we op letten. Wat roept vragen op?   
Ik houd ervan dat we scherp zijn - wanneer we lezen 
Toen ik hier voor de 2 keer kwam, merkte ik al dat mevr. Hellemans ons ook op scherp zette 
en ik doe dat ook graag. 
En ik hoop dan vervolgens in mijn reactie op die tekst iets te laten zien hoe ik de tekst bezie 
en hoe ze mij raakt. 
Hoe eerlijker je je dan uitspreekt, hoe confronterender het dan kan zijn. 
Het overkomt mij dan ook weleens, dat mijn woorden  
- bij de tekst als heel lastig of heel anders beleefd worden. 
En het meest lastige is dat er in een dienst niets teruggezegd kan worden. 
Ik ben aan het woord, ik sta hier en dat heeft een onevenwichtige macht, 
maar schroom vooral niet mij er - na die tijd - op aan te spreken,  
want bijbel teksten zijn er om iets los te maken en niet om op zielen te trappen  
of om heilige huisje om ver te halen. 
Bijbelteksten zijn om u.  
 

We gaan lezen in het Johannes evangelie. 
En dat is een heel ander evangelie dan de overige drie. 
Het is ook veel later geschreven - ongeveer 120 na Christus. 
De Johannes verhalen zijn meer uitgewerkt. 
En in de verhalen zitten meer knipogen. 
Soms alleen nog herkenbaar voor de mensen uit die tijd: 
Zo staat er in onze tekst het getal 5 en ons raakt dat niet, 
maar de Samaritanen hadden slechts de Thora, de eerste 5 Bijbelboeken. 
Samaritanen zijn die Joden die niet in ballingschap gingen. 
(Een deel van de inwoners van Israel werden weggevoerd waarvoor andere bevolkingsgroepen in de 
plaats kwamen. Deze vermengden zich met de inwoners in de streek rond Samaria; hieruit kwamen 
de Samaritanen voort.) 
Zij zijn daarom niet georiënteerd op Jeruzalem. 
Ze houden er verkeerde ideeën op na volgens de joden. 
 

Johannes heeft ook een andere volgorde dan de andere evangeliën. 
Dit gebeuren - van vandaag - speelt zich af na de tempelreiniging. 
Want die vindt in het Johannes evangelie aan het begin plaats. 
Die tempelreiniging is de toon die Jezus zet. 
Het draait Jezus om een nieuwe spiritualiteit, - niet gebaseerd op regels - of tempel, 
maar op Geest en waarheid. Een spiritualiteit die dorst lest en honger stilt. 
 

De lezing begint met: dat er iets moest. 
Hij moest door Samaria en daar zit meteen een eerste overdenking. 
Hoe moet je dat “moeten” verstaan, dat Jezus de kortste weg kiest??? 
Nee het is een omweg. Je moet het dus verstaan als “Nouh”.... “dat moest zo zijn”... 
Wat mooi ... 
 
Laten we lezen 
 
 



Schriftlezingen Johannes 4: 1-30  
 
1 ¶  Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook 
meer doopte dan Johannes 
2  Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat-, 
3  verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 
4 ¶  Daarvoor moest hij door Samaria heen. 
5  Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef 
gegeven had, 
6  waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 
middaguur. 
7  Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te 
drinken.' 
8  Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 
9  De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 
10  Jezus zei tegen haar: ‘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.' 
11  ‘Maar heer, ‘zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep-waar wilt u dan levend water 
vandaan halen? 
12  U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit 
gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.' 
13  ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ‘zei Jezus, 
14  ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal 
in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' 
15  ‘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.' 
16  Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.' 
17  ‘Ik heb geen man, ‘zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, ‘zei Jezus, 
18  ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.' 
19  Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 
20  Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar 
God vereerd moet worden.' 
21  ‘Geloof me, ‘zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader 
zullen aanbidden. 
22  Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 
23  Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in 
Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 
24  want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.' 
25  De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen' (dat betekent ‘gezalfde'), ‘wanneer hij komt 
zal hij ons alles vertellen.' 
26  Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.' 
27 ¶  Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een 
vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?' of ‘Waarom spreekt u met haar?' 
28  De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 
29  ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?' 
30  Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 
 
 
 
 
• Prediking   



 
Gemeente van Jezus Christus 
 
Dit verhaal volgt een ontmoeting op de voet en bij een ontmoeting spelen veel dingen mee. 
Gender - hier man vrouw verhouding -, moment, afkomst, behoefte, cultuur, plek van samenkomen 
en wat al niet meer .... 
En in dit verhaal komen veel van de nodige voor-oordelen en klassiviseringen aan de orde. 
  
Op het heetst van de dag gaat een vrouw in haar eentje naar de bron. 
Dat is veelzeggend - in die tijd - beladen met oude verhalen, waarover ik wat zal vertellen. 
 

De vrouw is waarschijnlijk een uitgestotene, die geen kinderen kon krijgen. 
Dat is vandaag de dag al pijnlijk., maar in die cultuur nog pijnlijker -  
als je ten minste al zo over pijn kunt spreken. 
Want pijn laat zich niet vergelijken en meten. 
Geen kinderen. Pijnlijk voor die vrouw in die tijd omdat de vrouw een belangrijk stukje bezit was van 
de man. Je hoort dat nog in de tien geboden.  
Je moet niet - de spullen van je buurman - begeren - en -dan wordt - bij die spullen –  
ook de vrouw genoemd - godsdienst was een mannenzaak in die tijd. 
De vrouw was belangrijkste bezit. 
 Ze werkte mee – en leverde je - je oudedagsvoorziening op: Kinderen. 
Wie kinderen had, had een goede oude dag 
 

Als de vrouw niet baarde dan werd ze vaak verstoten. 
Jezus was - weten we uit de ander evangeliën - tegen dat verstoten 
en wij leggen dat vaak - ten onrechte - uit als: Jezus was tegen scheiden. 
En een verstoten vrouw werd gerekend tot de hoeren 
- een groep die vaak ook genoemd werd als het gezelschap van Jezus -  
Jezus ging om met die verstotenen. 
 

Sommige van die verstoten vrouwen boden zichzelf ook aan in de hoop dat er kinderen van kwamen, 
want kwam er uit dat aanbod een kind, dan moest er getrouwd worden en had de vrouw weer een 
status. 
Het aanbod was dus voor de vrouw lucratief ... Water halen was vrouwen werk! 
Maar bedreigend voor de andere vrouwen van die man,  die verleid werd. 
En vandaar dat deze vrouw op een moment - naar de bron gaat: dat ze geen mensen ontmoet. 
 

De vrouw - die dan Jezus ontmoet - werkt met vooroordelen en klassiviseringen: 
Jij bent jood, jij gelooft iets anders dan ik en jij hebt dat ook nog eens niet in de gaten ... 
En zo werkt het altijd in de praktijk, want je wil elkaar plaatsten en begrijpen en dus ook indelen - 
dan heb je klasseren als begin. 
Maar ken je elkaar dan al? Nee je kijkt met afstand. 
Nee, je kent elkaar pas als de afstand verdwijnt. 
Klasseren is het begin - waarin je niet moet blijven hangen. 
En je moet je van dat klasseren bewust zijn 
 

Jezus stelt zich afhankelijk op en laat zich niet indelen maar ontdekken en kennen. 
Heb je water voor mij - vraagt hij. Ik heb dorst. 
En zo ontstaat er een gesprek, waarin het woordje dorst wordt uitgediept 
Van letterlijk naar figuurlijk ...De vraag wordt: Waar dorsten we naar? 
De vrouw is geïnteresseerd en Jezus vraagt dan naar haar bezitter - haar man. 
Bedoelt hij dat letterlijk?  
Je bent kinderloos en je probeert aan de man te komen of bedoelt Jezus dat figuurlijk?  



Je hebt de Thora de 5 boeken - en je komt er niet mee uit ... 
 

Maar hoe het ook zij, hij raakt het punt waarop de vrouw zich gekend weet 
En dat gekend zijn, is volgens mij het existentiële water dat je dorst voor altijd lest. 
Gekend zijn geeft verbondenheid  
Het woordje religie heeft als één van de betekenissen ook verbondenheid 
 

Wie niet gekend is blijft op afstand en raakt geïsoleerd. 
Gaat zijn eigen weg - los van de omgeving: 
Maar ... nu de vrouw gekend is, wordt ze open en verbonden - in ons verhaal 
Zij is de eerste - volgens het Johannes evangelie -,die hoort dat Jezus de messias is. 
En zij is ook de laatste -van wie men toen - zou verwachten - dat zij de eerste zou zijn: 
Vrouw, verstoten en Samaritaan .... 
 

En dan wil de vrouw weten - over het gebed - je innerlijke dialoog –  (van vragen over het bestaan),  
waarmee je je verbindt met jouw wereld. 
Over het gebed legt Jezus uit:   Het gaat om geest en waarheid 
En die geest en waarheid heeft niets meer met de gesettelde religie te maken – kennis van de tempel 
of heilige plaats en informatie, maar - geest en waarheid - gaat daar boven uit. 
 

Dit doet mij denken aan een ontmoeting die ik eens had met een moslim- een evangeliserende ...., 
dat klinkt raar ....dat overtuigende bedoel ik: dit is het ... en dan zo’n voet tussen je deur. 
Toen hij hoorde dat ik theoloog was, wilde hij mij overtuigen van zijn gelijk. 
 
Ik vond het een lastig gesprek - van afhouden, totdat hij het kreeg over zijn geloofsbeleving. 
Hij had zijn broer jong verloren aan een ziekte en hij vertelde over dat proces. 
Hoe hij gebeden had, geworsteld had met een goede God. 
En het lijden en het kwaad in de wereld. 
Hoe hij getwijfeld had en plotseling verstonden we elkaar. 
 

We hadden het niet meer over het ware geloof, maar over geest en waarheid,  
- het verlangen en de zoektocht naar de relatie met God en de Wereld - en zo raakten we verbonden. 
Waren zijn vragen de mijne geworden en omgekeerd. 
 

Waarheid is niet een dingetje dat je verkoopt, maar is iets dat je overkomt. 
Wat je raakt en draagt, wanneer je gekend bent en erkent      in je vragen, je verlangen en je gebed. 
Waarheid is ook niet kennis, want kennis vraagt juist om – afstand en onverbondenheid. 
Waarheid is je zoektocht ... Twijfelend besta je 
Waarheid is niet wat je van de dingen maakt, maar hoe de dingen jou raken en verbinden. 
En dan ook maken en dragen. 
 
Ik keer weer terug naar ons verhaal 
De vrouw is gekend en plotseling keert het verhaal: 
De mensen die ze eerst ontliep  door midden op de dag naar de bron te gaan, haalt ze erbij.  
Ze heeft hen wat te vertellen en ze laat zich door hen kennen. 
Haar schaamte is voorbij. Zij is wie zij is en is verbonden. 
 

Weer iets dat - volgens mij -iets vertelt van “eeuwig water”: 
Namelijk: te midden zijn - van een gemeenschap - aan wie je je kunt laten kennen 
 - en zijn wie je bent. 
In die gemeenschap - van je verbonden weten -  wordt je dorst gelest, ontstaat er verbinding. 
 

Voor mij is de boodschap in dit verhaal: Probeer elkaar te kennen en te erkennen. 
Zo boor de je bron aan - van eeuwig water, zo wordt je gemeenschap - die draagt. 



Dat vraagt tijd voor je zelf en de ander.  
Dat vraagt om een houding van ontdekken, door openheid en nieuwsgierigheid. 
Twijfelen aan jezelf.  
Dat vraagt om kennis (in de vorm van het al weten) onbelangrijk te laten worden  
en leren kennen - als relatie  - op de voorgrond te laten komen. 
In die beleving wordt ons dorsten - existentieel -gelest. 
Amen 
 


