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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk… 

De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte.  

Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want 

daarna vertelt Johannes veel uitgebreider over het gesprek van 

Jezus met een Samaritaanse vrouw. Maar omdat dit een doopdienst 

is, paste het mooi… Tot ik me in de preekvoorbereiding opeens de 

vraag stelde: zouden die twee dingen iets met elkaar te maken 

kunnen hebben? Het dopen en dat gesprek met die vrouw… 

 

Misschien moeten we het gelijk wat meer op scherp stellen 

vanmorgen. Ik kan het namelijk ook zo vragen: heeft de doop van 

dit kleine kind vanmorgen iets met haar verdere leven te maken? 

Nou…, het is natuurlijk mooi en vertederend als zo’n kleintje 

gedoopt wordt. En straks dan wordt er uitbundig gefeliciteerd. 

Maar of dat nu verder voor haar leven zo veel verschil maakt…? 

Tja… 

Laten we de vraag nog iets directer stellen: heeft je eigen doop 

(10, 43, 68 jaar geleden) iets met je leven van nu te maken?   

Zou je dat aan kunnen wijzen? Lastige vraag, toch? 

Maar wat valt er dan te feliciteren straks…? 

 

Goed, Jezus doopt dus. Nou ja, Jezus…  

Zijn leerlingen zijn het die dopen. Niet Jezus zelf!    

Dat vertelt Johannes er met nadruk bij! Kennelijk om geen 

misverstanden op te roepen. Er is niemand die kan zeggen: ik ben 

door Jezus zelf gedoopt… En tegelijk kan iedereen dat zeggen! Want 

daarom worden in Zijn Naam gedoopt! Maar wat zeggen we daarmee 

eigenlijk? Waar staat de Naam Jezus voor? 

En dáár komt het vervolg van hoofdstuk 4 in beeld. Want Jezus, zo 

vertelt Johannes, trekt door Samaria. En dat is meer dan een stukje 

praktische informatie. Joden deden dat niet… Zij reisden liever in 

een grote boog om Samaria heen, dan er door. Maar Jezus reist  

wel door Samaria. Daar staat Zijn Naam dus voor!  
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Hij doorbreekt grenzen, die door mensen zijn gemaakt.  

En daar blijft het niet bij. Want als Hij uitrust bij de Jakobsbron, 

komt daar een vrouw. Vreemd, want water putten doe je niet op 

het heetst van de dag. Dan wek je op zijn minst de schijn dat je 

anderen wilt ontlopen. Maar ook die grens wordt door Jezus 

doorbroken. Hij begint een gesprek met deze vrouw.  

Een gesprek over ‘levend water’.  

 

Het is ook wel een vreemd gesprek. 

De vrouw en Jezus lijken steeds langs elkaar heen te praten. 

Als Jezus begint over ‘levend water’ dat Hij kan geven, zegt de 

vrouw: “Maar u hebt geen emmer bij zich”…  Als Jezus zegt: “Wie 

drinkt van het water dat Ik geef, krijgt nooit meer dorst”, antwoordt 

de vrouw: “Dat zou handig zijn, dan hoef ik nooit meer hierheen om 

water te putten”. Maar vergis je niet! Dit is geen voorbeeld van 

slechte communicatie. Integendeel! Jezus leidt haar verder.  

Hij maakt het gesprek steeds meer persoonlijk.  

Hij laat haar zien hoe ze eraan toe is…  

Maar tegelijk ontdekt ze wie Hij is! 

 

En heel mooi voorbeeld is hoe ze spreken over de plek waar ze 

elkaar treffen. Als het gaat over de vrouw, klinkt steeds het woord 

‘put’. Maar als het over Jezus gaat, heet die put ‘bron’ of ‘fontein’. 

Voel je het verschil? ‘Put’, dat staat voor stilstaand water. Hoe het 

altijd gaat. De dingen gaan zoals ze gaan. Daar is niets aan te doen. 

Soms heb je geluk, soms heb je pech. Zo is het leven nu eenmaal… 

Maar ‘bron’ of ‘fontein’ staat voor iets anders. Voor levend, 

stromend water. Voor een nieuw begin dat mogelijk is. 

Voor dingen die echt anders worden in je leven. 

Ook al geloof je er al lang niet meer in… 

Daar staat de Naam van Jezus voor! 

 

Een nieuw begin, dat klinkt geweldig. 

Maar je merkt aan alles, deze vrouw gelooft er niet meer in. 

Er is teveel stuk gegaan in haar leven. Teveel teleurstelling, teveel 

beschadiging, teveel van de wereld gezien. Misschien geloof jij er 

ook niet meer in. Het zit te vast. Het is toch altijd hetzelfde 



Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 
 Thema 4: Gebroken relaties 

 
3

liedje… Misschien denk je aan een van je kinderen. Geen contact 

meer mee. Misschien denk je aan je huwelijk. Geen beweging in te 

krijgen. Misschien denk je aan jezelf… Je zou het anders willen, 

maar het lukt niet. Steeds niet… Repeterende breuk… 

 

Dan opeens zegt Jezus: “Ga heen, roep uw man en kom hier” 

Een confronterende vraag. Jezus raakt aan de pijnlijkste kant van 

haar leven. Vijf mannen heeft ze gehad en degene met wie ze nu 

leeft is haar man niet. Zes mannen dus in totaal…  

Het getal van de onvolkomenheid.  

 

Het was haar niet gelukt om haar relaties op orde te krijgen. 

Misschien wist ze zelf niet eens waarom niet. Liep het ‘gewoon’ 

altijd weer mis. Jezus’ vraag drukt haar met de neus op de feiten.  

Een ontmoeting met Jezus is dus niet alleen maar ‘fijn’… Als Hij in 

je leven komt, ontvang je niet alleen bevestiging. Soms is het ook 

heel confronterend. Stel dat Jezus aan u, aan jou zou vragen: 

“Ga heen en laat me je internetgeschiedenis zien…”. 

Of: “Ga en kom terug met je man, je vrouw.  

Roep je vriend, je vriendin. Of je kind… 

Of: Kijk eens in de spiegel naar jezelf”. 

 

Wat is er in jouw en mijn leven te ontdekken?  

Welke relaties zijn gebroken? Met je man of vrouw, je kind of 

vriendin, de relatie met jezelf…? Jezus dringt hier door tot de kern! 

Hij windt er geen doekjes om. En daarom is het wel pijnlijk wat Hij 

zegt, maar tegelijk diep pastoraal! Want Hij kent onze nood. En  

Hij wil daarin delen. Jezus gunt ons een nieuw begin!  

Daar staat de Naam van Jezus voor! 

 

Let er eens op dat Jezus deze vrouw niet ‘uitvraagt’. 

Hij stipt het aan, raakt het aan. Meer niet. Hij splitst haar    

situatie niet uit tot twee cijfers achter de komma. Dát is eigen 

schuld en dáár kon je niets aan doen… Zo zijn wij vaak geneigd te 

kijken en te oordelen… Jezus niet. Laten we dat vanmorgen nu eens 

meenemen! Hij rafelt de situatie van de vrouw niet uiteen. Hij ziet 

een mens die vastzit in de gebrokenheid van het leven. En daarin 
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wil Hij verandering aanbrengen. Hij wil haar een nieuwe start 

schenken! De Samaritaanse hoopt vooral op een remedie tegen de 

gevolgen van haar situatie. Een bron met stromend water zou wel 

heel handig zijn. Dan hoeft ze niet elke keer naar deze put, op het 

heetst van de dag om anderen te ontlopen. Maar Jezus wil haar 

leven vernieuwen. Helemaal.  

 

De vrouw schrikt zo van die confronterende opmerking dat ze snel 

over iets anders begint. “U bent een profeet, zie ik. En nu we het 

daar toch over hebben, hoe denkt u eigenlijk over…”. Ze wil het 

gesprek in veiliger vaarwater terugbrengen. Minder dichtbij… 

 

Maar voor Jezus is dat geen probleem. Langs deze weg brengt Hij 

haar toch tot de kern: wie is God voor je? De vrouw praat over 

geloof als een ‘put’, stilstaand water. Tradities. Zo is het nu 

eenmaal. Maar Jezus praat over geloof als een bron! Als levend 

water! Voor de vrouw is God iemand van ‘horen zeggen’. Maar Hij 

wil haar leren dat je God kunt ontmoeten. ‘In geest en waarheid’.  

 

God is een God die je kunt ontmoeten. Hij is geen stilstaand water, 

maar een levende, stromende bron. Een fontein die je leven anders 

maakt. Je wordt een ander mens door! En de vraag is: hebben wij 

God al zo leren kennen? Wie is Hij voor ons? Iemand uit het 

verleden. Een God die hoort bij tradities en gewoonte. 

Of is Hij de Levende, met Wie je contact hebt? 

 

Je zegt: ‘Ik zou het wel willen, maar ik weet niet hoe’. 

Wanneer ontdekt deze vrouw het? Als Jezus zegt: “Ik ben het die 

met U spreek”. Dat wil zeggen: bij en door Jezus verandert je leven! 

Hij maakt het verschil in ons leven. Hij brengt stilstaand water in 

beweging. Omdat Hij zelf de Bron is! Bron van levend water!  

 

En toch, zeg je, zocht Jezus mij nu ook nog maar op…  

Mag ik je dan nog even herinneren aan de vraag van het begin van 

de preek? ‘Heeft je eigen doop iets met je leven van nu te maken?’ 

Misschien lijkt het net zo los te staan van je leven hier en nu als die 

paar zinnen aan het begin van het hoofdstuk, dat Jezus doopte, en 
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dit verhaal over de Samaritaanse vrouw. Maar ze hebben alles met 

elkaar te maken! Want in dit verhaal ontdek je wie Hij is. En wat 

die Naam betekent waarin je gedoopt bent! Hij is de Bron! 

Hij heeft Zijn handen op je gelegd, toen al! 

 

Vanmorgen wordt tegen je gezegd:  

Toen al is Hij je Bron geworden. En Zijn Naam heeft kracht! 

Ook vandaag wil Hij die kracht laten zien in je leven. Ook in de 

gebrokenheid van je leven! Durf je daarop te vertrouwen? 

 

Deze vrouw wel. Ze gaat direct op weg naar haar buren in de stad. 

En de kruik blijft achter. Die is niet meer nodig. Ze spreekt nu haar 

stadsgenoten aan en zij gaan naar Jezus toe. Zo ontdekken ook zij 

de Bron zelf. “Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, 

maar we hebben Hem zelf gehoord” (vers 42). 

 

Amen 


