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Gedachten vanuit de preek 

� Jezus trekt door Samaria, een 

doorbreekt grenzen, die door mensen zijn gemaakt

Hij een Samaritaanse vrouw aanspreekt 

de dag, water komt putten bij de 

� De omweg heeft te maken met 

is dat Jezus niet zelf doopt, maar Zijn leerlinge

maar in Wiens Naam je gedoopt

waardoor grenzen doorbroken worden: heilzaam en 

� Als de vrouw haar verbazing uit

komt het gesprek op gang. Een gesprek over (levend) water

dat de vrouw en Jezus telkens ‘langs elkaar heen praten’. 

leidt Jezus het gesprek naar een steeds dieper, 

� Een mooi voorbeeld is dat de vrouw telkens over ‘

11,12) en Jezus over ‘bron’ of ‘fontein’

stelling zien die Jezus haar wil laten ontdekken.

situatie van gebroken relaties, 

� Een ontmoeting met Jezus is niet alleen 

confronterend, want opeens ze

kom hier”. Door die wending in het gesprek 

werkelijke nood, die Hij kent (zie vers 29

� Het is pijnlijk wat Jezus zegt, maar tegelijk diep 

haar niet vast op het verleden, maar leidt haar naar een nieuw begin. 

Terwijl de vrouw slechts hoopt 

haar situatie (vers 15), biedt Jezus 

� De put is symbool voor haar leven

geen ‘levend water’. Ook niet in de omgang met God. 

begint over de ware plaats van aanbidding

probleem. Ook zo leidt Hij haar 

� Voor haar is God een God van 

zeggen. Maar als Jezus in ons leven komt, komt Hij dicht

vindt er een echte ontmoeting plaats.

aanbidden ‘in geest en waarheid

� Let erop dat de vrouw zich pas 

het die met U spreek”. Nu heeft ze 

die haar opzoekt in Christus! D

in beweging! De kruik blijft achter, 

� Ze is nu verbonden met de Bron! 

naar anderen. Ze spreekt nu haar stadsgenoten aan en zij gaan 

Jezus toe. Zo ontdekken ook zij 

om wat jij gezegd hebt, maar we hebben 

‘Gebroken relaties’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van hart tot hart

, een ongebruikelijke reis voor Joden. Hij 

, die door mensen zijn gemaakt. Dat geldt zeker als 

aanspreekt die daar, op het heetst van  

bij de Jakobsput.   

heeft te maken met het feit dat Jezus doopte… Opvallend 

is dat Jezus niet zelf doopt, maar Zijn leerlingen. Niet wíe er doopt, 

gedoopt wordt, is beslissend! Het is een Naam 

grenzen doorbroken worden: heilzaam en confronterend! 

verbazing uitspreekt, dat Jezus haar aanspreekt, 

Een gesprek over (levend) water. Het lijkt 

dat de vrouw en Jezus telkens ‘langs elkaar heen praten’. Maar juist zo 

leidt Jezus het gesprek naar een steeds dieper, persoonlijker niveau.  

de vrouw telkens over ‘put’ spreekt (vers 

fontein’ (vers 5,6,14). Het laat de tegen-

zien die Jezus haar wil laten ontdekken. Zij zit vast in haar 

situatie van gebroken relaties, maar Hij wil haar leven vernieuwen.  

niet alleen ‘fijn’ of bevestigend. Het is ook 

zegt Jezus: “Ga heen, roep uw man en 

wending in het gesprek ont-dekt Hij haar aan haar 

(zie vers 29) en waarin Hij wil delen. 

, maar tegelijk diep pastoraal. Jezus pint 

haar niet vast op het verleden, maar leidt haar naar een nieuw begin. 

slechts hoopt op een remedie tegen de gevolgen van 

Jezus een uitweg uit de gebrokenheid zelf.  

is symbool voor haar leven, ook haar geloof. Het staat stil, er is 

niet in de omgang met God. Als de vrouw 

over de ware plaats van aanbidding is dat voor Jezus geen 

Ook zo leidt Hij haar verder, naar het levende water!  

van het verleden, van tradities, van horen 

leven komt, komt Hij dichterbij. Dan 

plaats. Hij wil ons leren om God te 

in geest en waarheid’ (vers 23-24). Hoogstpersoonlijk dus! 

pas gewonnen geeft, als Jezus zegt: “Ik ben 

heeft ze ontdekt dat God een levende God is, 

Dát verandert haar leven. Dat brengt het 

De kruik blijft achter, symbool dat het verleden voorbij is.  

Ze is nu verbonden met de Bron! Die ontdekking opent ook de relaties 

haar stadsgenoten aan en zij gaan naar 

ook zij de Bron zelf. “Wij geloven nu niet meer 

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

 

Johannes 4:1-30 & 39-42 

Vragen van hart tot hart

 

  

Herken je dit: dat de 

ontmoeting met Jezus 

niet alleen ‘fijn’ of 

bevestigend is, maar 

ook confronterend?  

Kun je daar een 

voorbeeld van geven? 

 

Wat heeft het je te 

zeggen dat Christus 

bewust door het 

Samaritaanse land 

reist, terwijl Joden dat 

normaal niet deden?  

Waar lijkt je eigen 

geloofsleven, zoals 

het op dit moment is, 

meer op: op stilstaand 

of op levend water? 

Kun je dit zelf ook  zo 

zeggen, dat je niet 

meer gelooft vanwege 

wat anderen gezegd 

hebben, maar omdat 

je Hem zelf gehoord 

hebt? 
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Gespreksvragen 

1. Wat roept het lezen van dit gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse 

vrouw bij je op? 

2. Wat vind je van de manier waarop Jezus 

van de relaties van deze vrouw

Wat leer je daarvan? 

3. De kruik blijft staan, als symbool voor de achtergelaten last en het 

vinden van de Bron van levend water. 

veranderd in het leven van deze vrouw. Welke verandering vind je het 

meest bijzonder of valt je het meeste op

4. De ontmoeting met Jezus maakt 

Deze vrouw spreekt weer met 

acceptatie door Jezus haar schaamte weggenomen. 

schaamte in de weg kan staan in rela

verandering kunnen brengen?

5. De ontdekking aan haar nood gaat 

ontdekking van wie Christus is. He

jezelf beter leren kennen en omgekeerd. 

a) Als je zo kijkt, hoe goed ken je jezelf dan? 

b) En wat zegt dat over je relatie met Christus?

 

 

 

 

Gebedspunten 

• Dank God dat Christus wilde delen in 

van onze relaties, om ons zo te helen

• Dank Hem voor de fijngevoeligh

maar ook voor de momenten van confrontatie als dat nodig is.

• Bid dat het levende water ons leven doortrekken zal, dat de kracht van 

de Heilige Geest ons vult. 

• Bid om fijngevoeligheid naar ieder

relaties, in huwelijk, gezin of famil

• Dank God dat voor Hem geen situatie hopeloos is

mens wordt afgeschreven! 

 

 

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Gebroken relaties’ 

  Deel het leven!.  

gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse 

Wat vind je van de manier waarop Jezus wil delen in de gebrokenheid 

van deze vrouw en hoe Hij daarmee omgaat?  

De kruik blijft staan, als symbool voor de achtergelaten last en het 

vinden van de Bron van levend water. Er is iets fundamenteel 

veranderd in het leven van deze vrouw. Welke verandering vind je het 

meest bijzonder of valt je het meeste op?  

ontmoeting met Jezus maakt ook de relaties met anderen open. 

weer met de andere inwoners. Kennelijk heeft de 

acceptatie door Jezus haar schaamte weggenomen. Herken je dat 

in de weg kan staan in relaties? En zo ja, zou Jezus daarin 

verandering kunnen brengen? 

nood gaat bij deze vrouw gelijk op met de 

ontdekking van wie Christus is. Hem meer leren kennen, betekent ook 

n omgekeerd.  

Als je zo kijkt, hoe goed ken je jezelf dan?  

En wat zegt dat over je relatie met Christus? 

delen in ons leven, ook in de gebrokenheid 

om ons zo te helen! 

Dank Hem voor de fijngevoeligheid waarin Hij ons tegemoet treedt, 

maar ook voor de momenten van confrontatie als dat nodig is. 

dat het levende water ons leven doortrekken zal, dat de kracht van 

r ieder die te maken heeft met gebroken 

familie, werk of vriendenkring. 

voor Hem geen situatie hopeloos is en dat door Hem geen 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

De (kinder)doop 

vooral een 

worden, waarin het meer 

gaat over pril geluk

ouders en overige familie

over de 

radicaliteit van Gods genade.

Vind je 

En zo ja, 

kunnen? Zo nee, 

de 

genade wel terug?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

11 januari

luidt dan

vertrouwen

van Johannes 

kringvoorbereiding voor die 

dienst zal dinsdag 

gehouden worden, 

uur in de kerk.

 

 

Johannes 4:1-30 & 39-42 

Alternatieve vraag 

De (kinder)doop dreigt soms 

vooral een ‘geboortefeest’ te 

worden, waarin het meer 

gaat over pril geluk van de 

ouders en overige familie, dan 

over de confronterende 

radicaliteit van Gods genade. 

Vind je dat herkenbaar?  

En zo ja, hoe zou dat anders 

kunnen? Zo nee, waarin zie je 

de radicaliteit van Gods 

genade wel terug? 

 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

11 januari 2015. Het thema 

luidt dan ‘Gewond 

vertrouwen’, naar aanleiding 

van Johannes 5:1-18.  De 

kringvoorbereiding voor die 

dienst zal dinsdag 6 januari 

gehouden worden, om 20.00 

uur in de kerk. 

 


