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Verkondiging zondag 13 juni 2021      2e zondag na Trinitatis 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Jeremia 2:10-13 – Johannes 4:1-26 
 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
De vrouw bij de bron – wat een verhaal! Boeken zijn erover volgeschreven, en ik mag er maar een 
kwartiertje met u over praten. En als ik trouw wil blijven aan juist dit verhaal, zal dat niet alleen maar 
interessant moeten zijn, maar moeten raken aan ons leven. Dus even iets vooraf, en dan naar de 
kern van de zaak.  
 
In het vorige hoofdstuk was Jezus in gesprek met de Schriftgeleerde Nicodemus, hier met deze 
vrouw, en die gesprekken zijn in alles elkaars spiegelbeeld. Nicodemus krijgt een naam, de vrouw 
niet; hij is een volksgenoot, een Judeeër, en een Schriftgeleerde, hoogopgeleid; zij is een ‘anders-
gelovige’, een Samaritaanse. Samaritanen en Judeeërs of Joden vereren weliswaar in naam dezelfde 
God, maar ze doen dat allebei exclusief; hun manier is de goede, anderen worden uitgesloten.  
 
Jezus en de vrouw moeten dus nogal wat barrières overbruggen om überhaupt met elkaar in gesprek 
te raken, en vergeet dan ook de tegenstelling man-vrouw niet: in die cultuur, soms nog in bepaalde 
culturen, is het not done om als vrouw alleen met een man alleen in gesprek te zijn – dat signaleren 
de leerlingen ook meteen als ze terugkomen (vs. 27). Wat is er met deze vrouw? Ons valt dat mis-
schien niet meteen op, maar als je dit verhaal leest met mensen uit Afrika of Latijns-Amerika, dan 
zeggen die meteen: waarom gaat deze vrouw uitgerekend water putten rond de middag, op het 
heetst van de dag? Sommigen weten het al: een vrouw die zo alleen bij de put komt, dat moet een 
hoer zijn… Daar begint het wegzetten van deze vrouw als ‘niet in de haak, niet koosjer’, en daar wil ik 
niet aan meedoen; maar ik denk wél dat ze niet voor niets de drukte bij de put ’s ochtends en ’s 
avonds, als het koeler is, wil vermijden. Ze heeft iets achter de rug, een ingewikkeld leven. Mogelijk 
wordt ze daarop aangekeken.  
 
Het gesprek begint ermee, dat Jezus háár om water vraagt. Hij in de vragende rol, afhankelijk, opval-
lend! Over dat water komen straks allerlei diepzinnige en overdrachtelijke dingen naar voren, maar 
het begint met gewoon water. En Jezus stelt zichzelf afhankelijk op: hij vraagt haar om water. 
 
Dat verbaast die vrouw. Dat hij dat aan haar vraagt! Hij zal toch zeker wel weer zo’n arrogante 
Judeeër zijn uit de grote stad, uit het trotse Jeruzalem? En ja hoor, hóór ‘m zeggen hoe hij haar wel 
van water zou kunnen voorzien, en zelfs water dat eeuwig je dorst lest! 
 
Nou, de vrouw heeft ook haar trots. Ze weet precies wie ze is, ze kent de geschiedenis van deze 
gemeenschap en van deze ‘put’. Dat is nota bene de put van Jakob. ‘Jazeker meneer, denk daar niet 
te gering over, Jakob heeft daar zelf nog uit gedronken!’  
 
Dan neemt het gesprek een scherpe wending. Dat gebeurt twee keer in het verhaal: een keer door 
Jezus, een keer door de vrouw. Jezus vraagt haar om haar man te halen. Hè, wat een vervelende 
vraag nou weer: natuurlijk weten we dat in deze cultuur – en nóg in Arabische landen, en trouwens 
ook in Nederland nog tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw! – een vrouw ‘ondergeschikt’ is aan 
een man, die haar wettelijk vertegenwoordiger is. Maar het gesprek liep net zo lekker en Jezus leek 
zich van die regel niets aan te trekken. Wie haar antwoord hoort, begrijpt dat het niet Jezus’ 
bedoeling was het gesprek af te breken en met de ‘heer des huizes’ voort te zeggen; hij roert het 
‘pijnpunt’ aan in haar leven.  
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‘Ik heb geen man’, zegt ze, en dat is geen keuze, zoals mensen die tegenwoordig soms maken, maar 
daar zit een geheim achter. En nu gaat de uitleg uiteen: de vijf mannen, die ze gehad heeft, en die 
ene man die ze nu heeft maar die haar man niet is – gaat dat over een vrouw met een ongelukkige 
levensgeschiedenis? Meermaals weduwe, of verlaten door die mannen? Of gaat dit over ‘de Samari-
tanen’ die volgens de traditie (zie 2 Kon. 17:24-30) van oudsher meerdere, vijf, afgoden zouden 
aanbidden, en nu wel de Heer, de God van Israël hebben maar toch niet echt ‘als echtgenoot’?! Die 
laatste uitleg is populair, en dat snap ik ook wel: huwelijk komt in de bijbel vaak overdrachtelijk voor, 
de relatie van God met zijn volk wordt vaak geschetst als een van trouw en ontrouw, overspel, verla-
ten en terugkeren. Maar die uitleg heeft hier twee belangrijke nadelen. Ten eerste zou het beteke-
nen dat de verteller zonder meer kiest voor het Judese perspectief, dat de Samaritanen altijd wegzet 
als verkapte afgodendienaars. En ten tweede raakt dan die vrouw uit beeld, ze wordt dan ‘de Samari-
taanse’, staat voor een groep en niet meer voor zichzelf. Terwijl zij juist persoonlijk geraakt en 
geroerd is, omdat Jezus, zoals ze later uitroept, ‘Alles van mij weet!’ Ze roept niet ‘hij snapt ons, de 
Samaritanen’, nee, ze zegt: ‘Hij weet alles wat ik gedaan heb’ (vs. 29, 39). Dus je mag het van mij best 
óók overdrachtelijk opvatten, het is een verhaal met ‘lagen’; maar verlies die vrouw niet uit het oog. 
 
Nu naar de kern: dat water. Jezus heeft een slok water nodig, hij heeft dorst, hij is uitgeput. Wat kan 
dat niet heerlijk zijn, na een lange wandeling eindelijk koel, helder water te drinken. En wat kan het 
niet levensnoodzakelijk zijn: zoveel gebieden met watertekort, zeker water waar je niet ziek van 
wordt. Maar dat water wordt dan ook meteen overdrachtelijk, als Jezus haar water aanbiedt dat hij 
kan geven. Wat is dat voor water? ‘Levend water’ kan gewoon ‘stromend water’ zijn, het enige water 
dat je kunt vertrouwen in subtropisch klimaat. Maar het kan ook zomaar voor méér staan: voor alles 
wat levensnoodzakelijk is, waar je geen dag buiten kunt, voor de Thora bijvoorbeeld, de leefregels en 
woorden van Godswege, die richting geven. Denk aan het beeld van de gelovige als een boom, 
geplant aan een waterstroom (Psalm 1:3). ‘Bron van leven’ noemen we God wel. Waar vind je dat, 
hoe houd je het vol, waar vind je de blijvende inspiratie om je leven te leven? Dat is een vraag waar 
veel mensen mee worstelen, en zeker wanneer je een moeizame levensgeschiedenis hebt vol 
breuklijnen, dan is dat een vraag die je hóóg zit: waar vind ik een blijvende connectie met de bron, 
hoe zorg ik dat ik niet droog kom te staan, niet verdor, kan blijven bloeien en vruchten dragen?  
 
De vrouw zegt: ‘Jij mij water geven? Je hebt niet eens een emmer?!’ En even verder: ‘Geef me dan 
maar van dat water van jou, dan hoef ik niet meer naar die put op en neer te sjouwen.’ En nu wil het 
er bij mij maar niet in, dat zij dat alleen maar letterlijk bedoelt. Dan wordt dit verhaal wel heel erg 
simpel, en de vrouw wel buitengewoon dom. Haar woorden vak ik ironisch op, ze hebben óók een 
diepere laag. Dat vind ik zo belangrijk dat ik daar even aandacht aan geef. 
 
De evangelist Johannes legt vaak van die ‘domme vragen’ in de mond van de mensen om Jezus heen; 
de discipelen of anderen die Jezus ontmoeten. Nicodemus stelde ook zo’n ‘domme vraag’, rondom 
het thema opnieuw geboren worden. Hij vroeg zich verwonderd af, of een volwassen man dan weer 
terug kan gaan in de schoot van zijn moeder om opnieuw geboren te worden. Natuurlijk bedoelde hij 
die vraag niet letterlijk, dat snapt iedereen. Hij bedoelde dat ironisch, als vergelijking: ‘Net zoals een 
volwassen man niet opnieuw terug kan gaan in de schoot van zijn moeder, zo kan een mens ook niet 
echt nieuw worden; je blijft altijd de oude, met je geschiedenis, en je onhebbelijkheden, echt nieuw 
leven kan niet.’ Van die sceptische houding wordt hij door Jezus verlost. 
 
Deze vrouw doet voor Nicodemus niet onder. Ze bedoelt haar vraag evenmin letterlijk. Ik hoor haar 
zeggen: ‘Denk je nu werkelijk, Judese man, dat je mij iets kunt bieden dat werkelijk mijn dorst lest. 
Alle mannen verdwijnen uit mijn leven – jij straks ook weer. Iets wat je leven blijvend vervulling 
geeft, dat voor eeuwig je behoefte stilt, je dorst lest, dat is er toch helemaal niet?!’ 
 
Nou, dat zullen we zien. De vrouw wordt al nieuwsgierig als Jezus haar nabij komt, het moeilijke punt 
van haar leven aansnijdt. En dan is zij het die in het verhaal een onverwachte afslag neemt. Ze beseft, 
met een profeet te maken te hebben, dus ze neemt haar kans: ‘Jullie – Judeeërs, Joden – aanbidden 
in Jeruzalem, wij hier.’ Dat is een constatering, geen vraag, maar de vraag is natuurlijk: wie heeft 



 3 

gelijk? Dat is een beetje een teleurstelling, die vraag, zo lijkt het. Wil je de vraag naar de wezenlijke 
voeding van ons leven terugbrengen tot de vraag ‘welke groep heeft er gelijk?’ Is onze diepste vraag, 
of Roomskatholieke op Protestanten het bij het rechte eind hebben? Mag hopen van niet… Dus ik 
denk dat zij het veel fundamenteler bedoelt: ze zoekt werkelijk een verhaal, een boodschap die haar 
echt heelt, een inspiratie die niet meer weggaat, iets wat de breuklijnen in haar leven misschien niet 
wegneemt, maar haar daarmee laat leven. En ze wil vér gaan: als het moet, zelfs weg van die put 
daar, naar Jeruzalem, die Judeeërs, zou dát het dan zijn? –  
 
Jezus’ antwoord gaat diep. Het is niet ‘neutraal’ in de zin van ‘wat doet het er toe’. Nee, uit de 
Judeeërs komt de redding. ‘Het heil is uit de Joden’, in een andere vertaling. Maar tegelijk roept hij 
deze vrouw niet op, om zich nu los te maken van haar volk, ‘Judeeër’ te worden, en in de tempel in 
Jeruzalem haar heil te zoeken. God is ‘Geest’ en zoekt mensen die hem aanbidden op, roept mensen 
hem te aanbidden ‘in geest en waarheid’. Dat zijn grote woorden, en dat bedoel ik nou: op al die 
woorden zou je moeten kauwen, elk van die woorden hebben bij Johannes een eigen kleur en 
betekenis. We gaan nog heel veel Johannes lezen in het komende seizoen, dus alles hoeft niet 
vandaag. 
 
Voor vandaag ga ik terug naar het beeld van die bron. Het is opvallend, dat de vrouw het heeft over 
een put, en Jezus over een bron. Een put is mensenwerk, een bron ‘is er’. Wie de nadruk op de put 
legt, die heeft het over het mensenwerk in de godsdienst, en ja, dan gaat het inderdaad over Jeruza-
lem en de Gerizim en wie gelijk heet en grenzen en zij en wij en mannen en vrouwen die dit mogen 
en dat niet – en dat wil Jezus volgens mij overstijgen, met die ‘Geest en waarheid’. God is geest, dat 
wil niet zeggen dat hij alleen maar tot een geestelijke realiteit behoort, een denkwereld, en met de 
gewone wereld niets te maken wil hebben. Het is bij Jezus altijd en-en. Hij deelt brood als er tekort is, 
hij schept wijn als die op is, en tegelijk gaat het om meer, bij brood en wijn én water. En dat meer, 
daarvoor staat hij in. 
 
Dat heeft die vrouw door, en ze beseft maar één ding: daar moet ik bij zijn. En dat gaat ze vertellen, 
ze vertelt het rond en wordt apostel van Jezus onder haar stadsgenoten – maar dat komt eigenlijk 
volgende week… 
 
Ook daar is een tegenstelling tussen het verhaal van Nicodemus en deze vrouw. Hij komt in de nacht, 
heimelijk, en speelt nauwelijks meer een rol tot aan het eind van het evangelie. Deze vrouw komt op 
het midden van de dag en zij volgt Jezus, ook al is hij een Jood, met de pretentie om ‘alles’ te zijn 
voor haar, ze volgt hem en verkondigt hem als Messias. Ze durft zich gewonnen te geven, zeiden we 
maandagavond bij Meelezen.  
 
Nou, precies daar komen wij in het spel. De pretentie van dit evangelie staat je soms tegen. ‘Zou dat 
nou?’ Zou nou werkelijk alle wijsheid bij hem te vinden zijn? Er zijn toch ook veel andere idolen om te 
volgen? Er zijn toch meer wijzen, meer profeten, veel meer boeken dan dit ene evangelie?  
 

Een collega van mij (Ad Wijlhuizen) schreef ooit een prachtig kort verhaal, over de hinde die 
ophoudt met smachten naar het klare water, omdat iemand haar verteld heeft dat dat klare 
water helemaal niet bestaat. Dat je maar genoegen moet nemen met minder klaar water, en 
met troebel water eventueel. Je herkent de cynicus, die alles kapotmaakt met zijn 
achterdocht. De uil biedt uiteindelijk de oplossing, en geeft de hinde het vertrouwen terug dat 
dat klare water er wel degelijk is.  
 

En zo is het! Er is veel meer te drinken dan alleen water, maar water, dat is het. Er is veel meer te 
zeggen dan dit ene verhaal, en toch is er een besef – en ik hoop dat wij ons daaraan ook durven over 
te geven – dat het hierom draait. Dat je bij deze mens moet wezen, dat hier God te ontmoeten valt, 
dat hij je kan leren om grenzen te doorbreken, en de geest van waarheid te vinden waarmee je het 
redt.  
Amen. 


