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Uitleg en verkondiging vanuit Exodus 17:1-7 en Johannes 4:4-30, 39a 

(ds. Simon Dingemanse, 22 mei 2022, Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Als wij echt bij de waterbronnen willen komen waarover in de bijbelverhalen wordt verteld, 

dan hebben wij een…innerlijke verhuizing nodig…een innerlijke verhuizing, omdat voor ons 

water zo vanzelfsprekend is… 

 

Wij wonen immers in een bijzonder waterrijk land en wij kunnen in onze huizen zomaar vijf 

kranen tegelijk open zetten en dan komt er uit al die vijf kranen tegelijkertijd nog schoon 

drinkwater ook… 

 

Bij iemand die gewend is om in de woestijn te leven zouden de ogen uit zijn hoofd vallen als 

hij zoiets zag…die mensen in Noordwijk hebben een altijd durende stroom water in huis en 

hoeven niet eens een paar kilometer te lopen naar de dichtstbijzijnde bron om water te 

putten…ongelooflijk!... 

 

Hun dorst is altijd meteen gelest als ze dat willen…ze weten niet eens wat dorst is…en 

daarom voelen ze waarschijnlijk ook niet hoe onnoemelijk groot het belang is van zo’n bron 

in het droge land…op het heetst van de middag…na een lange voettocht…van 

levensbelang… 

 

Ja, wij hebben een innerlijke verhuizing nodig om bij de waterbron in de bijbel te komen…het 

moet eerst goed tot ons doordringen dat die waterbron een levensbron is…zonder die bronnen 

ben je immers ten dode opgeschreven…dat besef heb je niet als je thuis de kraan open zet om 

je tanden te poetsen… 

 

Maar als wij nu die waterbron als lévensbron ontdekken en we kijken naar beneden in het 

water, dan is onze ontdekkingstocht nog niet voorbij, want dan ziet een ieder van ons daar 

opeens een diep borende vraag weerspiegeld: Wat is mijn levensbron vandaag de dag?...Met 

andere woorden: waar leef ik uit?...Wat geeft mij levenskracht?...Wat geeft mij als mens echt 

inhoud?...Wie of wat inspireert mij?... 

 

Dat zijn vragen die ons naar de diepte willen trekken…een stuk dieper dan de 

oppervlakkigheden die in onze samenleving zo vaak in de aanbieding zijn…zo wordt ook het 

volk Israël in de woestijn naar de diepte getrokken…Mozes slaat met zijn bevrijdende 

uittochtstaf alle eigengemaakte rotsvaste zekerheden van hen aan stukken en maakt zo de weg 

vrij voor diepgaande ontmoeting met de Enige, hun God…want die waterbron…die 

levensbron die dan vrijkomt staat symbool voor de bevrijdende liefde van God die rijkelijk 

vloeit… 

 

Laten we daarom nu vlug op zoek gaan naar zo’n bron…laten we naar die bron van Jakob 

gaan, vlakbij Sichar in Samaria…daar kunnen we deelgenoot worden van een leerzame, 

diepgaande, dorstlessende ontmoeting tussen twee mensen… 

 

Jezus is moe en dorstig van zijn voettocht en vraagt om drinken…maar even later blijkt ook 

de Samaritaanse vrouw dorst te hebben: naar levend water… 

 

Ja, die Samaritaanse vrouw…wat is er vreselijk met haar gesold in de bijbelcommentaren…ik 

kwam ook in mijn eigen boekenkast zo’n commentaar tegen…daarin spreekt een 
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bijbelgeleerde over haar als een ‘in zondigheid zichzelf vergiftigend mens…die op een 

geëxalteerde ruziemakende toon tegen Jezus spreekt’…’deze vrouw, levend op haar lage peil, 

kan de zin van Christus’ woorden niet verstaan en verwerken. Zij haalt ze neer tot haar eigen 

niveau en maakt het klaarste dof, het machtigste tot een karikatuur, enz…’ blablabla… 

 

Zo wordt nu een vrouw onzichtbaar gemaakt achter een zelfgenoegzame muur van mannelijke 

vooringenomenheid…die bijbelgeleerde maakt van de levensbron zo een lege put en gooit 

vervolgens die vrouw erin…tappend uit zijn eigen foute vaatje vol vooroordelen… 

 

Ik moet u zeggen: ik moet langzamerhand als voorbereiding op mijn pensioen de komende 

jaren de nodige boeken weg doen en dit bijbelcommentaar kan als eerste de kliko in… 

 

Nee, zo moeten wij níet bij de bron gaan zitten…we kunnen beter bij die bron gaan zitten aan 

de hand van een vrouwelijke commentator die die Samaritaanse vrouw ziet als een zelfbewust 

mens die zich bewust is van haar identiteit en daar niet voor wegloopt en die moedig een 

geloofsgesprek aangaat met een joodse rabbi die volgens de geldende normen eigenlijk niet 

eens in het openbaar met haar mag praten… 

 

Een vrouw met een groeiend inzicht die in een open houding de ander tegemoet 

treedt…verlangend naar het ware leven dat haar recht doet… 

 

En trouwens: als je die Samaritaanse vrouw naar de bron ziet lopen, dan komen er opeens 

allerlei verhalen uit de thora tot leven…als een soort flash-backs in een film: dan zie je opeens 

Rebekka uit Genesis 24 dichterbij komen…met haar kruik op haar schouder…en de knecht 

van Abraham die voor Abrahams zoon een vrouw zoekt, vraagt haar bij de bron, net als Jezus: 

‘Geef mij toch te drinken’…en uit haar vrijgevige reactie merkt hij dat zij de ware moet zijn 

voor Izaak… 

 

Maar dan vervaagt het beeld van Rebekka weer en dan zien we opeens Rachel uit Genesis 29 

bij de waterbron aankomen met het kleinvee van haar vader…en zodra Jakob, die naar die 

bron gevlucht was, Rachel ziet, helpt hij haar bij het water putten en hij kust haar en begint te 

huilen…Rachel wordt zijn grote liefde… 

 

En dan vervaagt ook het beeld van Rachel en als we dan weer kijken naar Jezus, zittend bij 

die levensbron, dan lijkt het opeens net alsof Mozes uit Exodus 2 daar zit…en de zeven 

dochters van de priester van Midjan komen net water putten voor hun kudde…en als er dan 

andere herders komen die die zeven vrouwen willen verjagen om voor te dringen, komt 

Mozes in het geweer en helpt hen hun kudde te drinken te geven…en een poosje later trouwt 

hij dan met een van die dochters, met Sippora… 

 

Heeft u het ook in de gaten…wat daar steeds gebeurt bij die waterbron?... Allemaal 

ongetrouwde mannen die daar hun bruid vinden…allemaal ongetrouwde vrouwen die daar 

hun bruidegom ontmoeten… ‘Ik heb geen man,’ zegt de Samaritaanse vrouw als Jezus haar 

vraagt haar man te halen…nee, natuurlijk niet…dat gold immers ook voor Rebekka, Rachel 

en Sippora… 

 

En de Samaritaanse ontmoet nu net als hen bij die levensbron haar ware bruidegom…in 

geestelijke zin dan…zij heeft vijf mannen gehad en de man die ze nu heeft, de zesde, is haar 

man niet…en Jezus bij de levensbron is dus de zevende, ofwel de vervulling…zo ontmoet zij 

bij de bron van Jakob haar wáre Jakob… 
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En nu moet u niet denken dat dat ver gezocht is, want in het evangelie van Johannes staat er 

meestal meer dan er staat, zeker als er sprake is van levend water…als water levend water 

wordt…als water wijn wordt, dan kan het niet anders of er wordt iets van een bruiloft 

gevierd…de bruiloft te Kana is nog niet voorbij…nee, die wordt hier gewoon voortgezet… 

 

En zo vertelt de waterbron n de bijbel ons op welke wijze God te midden van mensen wil 

zijn…op de wijze van de liefde…bij de profeten wordt de relatie tussen God en zijn volk niet 

voor niets vaak vergeleken met een huwelijksverbond… 

 

Is dat dan aan speciale heilige plaatsen gebonden?...Aan de tempel in Jeruzalem of aan de 

heilige plaats van de Samaritanen op de berg Gerizim…of aan de Oude Jeroenskerk in 

Noordwijk of de Buurtkerk of weet ik welke andere kerk?...nee, want God is Geest en die 

Geest waait waarheen Zij wil… 

 

Het gaat er om dat je eerlijk wilt zijn tegenover God…eerlijk over jezelf…het gaat om een 

open geest voor de geest van God…dat je het waagt met een nieuw begin…een nieuwe weg 

met God…dat is bidden in geest en in waarheid…en dáár gaat het om…dat bij je bidden de 

adem van God door je heen blaast… 

 

Bij de Samaritaanse speelt dat…zij is vervuld van een diep verlangen in haar gebeukte en 

gebukte bestaan: haar verlangen naar de Messias, het radicaal nieuwe begin van God met de 

mensen…en dan krijgt ze opeens de smaak van het levende water te pakken: deze mens 

tegenover haar is net alleen een jood, maar ook een profeet en zelfs meer dan een profeet…’Ik 

ben het’ hoort zij hem zeggen…’Ik ben’… 

 

Daar klinkt opeens de bevrijdende naam van God: Ik ben die ik ben…Ik ben er voor jou…Ik 

zal er zijn…en haar hart loopt vol en daarom laat ze haar waterkruik leeg bij de bron staan en 

haast ze zich terug naar de stad om te verkondigen dat ze de Messias, de Christus, ontmoet 

heeft…zij wordt de eerste apostel van Jezus…daar gaat ze: ‘wandelend in de woestijn…daar 

heeft zij water gevonden…springende als een fontein’… 

 

En dan vervaagt weer het beeld van de Samaritaanse vrouw en zitten we opeens weer in 

2022…en ik zie u, jou en mijzelf en al die anderen…die zo hard die bron van levend water 

nodig hebben…in dit Europa waar dood en verderf wordt gezaaid door een Russische 

tiran…in Afrika waar mensen dorstig zoek naar water, naar goed leven…naar liefde die 

deelt… 

 

Wij met al die waterkranen in onze huizen…wij die nauwelijks weten wat echte dorst is…wij 

hebben toch hopelijk in ons hart ook dat diepe verlangen naar het ware leven…de hunkering 

om helemaal tot je recht te komen als kind van God…. 

 

Misschien ben je te vol van allerlei dingen die er niet toe doen…misschien voel je je wel leeg 

en ‘uitgeput’…we weten niet precies de achtergrond van de Samaritaanse vrouw…was zij een 

onderdrukte, weggegooide vrouw, verstoten door opeenvolgende mannen bij wie ze niet 

‘beviel’ (‘beviel’ in de dubbele zin van het woord). Misschien was ze ongewild 

kinderloos…of was ze misschien eenzaam in haar ongekende zelfstandigheid?... Werd er op 

haar neergekeken en komt ze daarom niet in een groep maar alleen als een uitgestoten mens 

op het heetst van de dag naar de bron om water te putten?... 
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We kunnen er alleen maar over speculeren…wat ons wél verteld wordt, is dat ze blij is met 

het levende water van Gods bevrijdende liefde en dat ze er als een fontein vrij van uitdeelt aan 

anderen…ze kan niet anders… 

 

Maar u, jij en ik vandaag?...Over jezelf weet je veel meer…ook niet alles, maar wel veel 

meer…uit welke bron wil ik putten?...waar zoek ik het leven?...war ligt mijn inspiratie, mijn 

inademing?...dat zijn goede vragen nu Pinksteren al dichtbij is gekomen… 

 

En als je je dat op een open manier afvraagt…en met behulp van die innerlijke verhuizing een 

poosje bij de levensbron van dit verhaal wilt verkeren, dan proef je wellicht iets van het ware 

leven…van God die door Jezus Christus tegen je zegt: ‘Jij mag er zijn, ook al zit je misschien 

midden in de woestijn….Ik die jou liefheb, leef in verbond met Mij…Ik, die aan jou getrouwd 

wil zijn…leef uit mijn liefde…en zoek mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid… 

 

En dan word je misschien zelf ook wel een beetje zo’n bron…een bron van levend water… 

door je oprechte aandacht voor een ander…door je ogen vol mededogen…door je hart dat niet 

gepantserd is…door je voeten die je leiden naar een mens die eenzaam is…door je 

vooroordelen af te schaffen, te delen en de vrede te dienen… 

 

En dat alles doordat de bevrijdende adem van God door je heen blaast. Amen. 


