
Jezus en zijn leerlingen hebben een tocht 
gemaakt door het land van de Samaritanen. 
Vandaag maken we een gesprek mee van 

Jezus met een vrouw uit dat land. Het is een 
ingewikkeld gesprek, zo’n gesprek waar je nog lang 

over kunt nadenken. De leerlingen zijn naar de stad Sichar 
gegaan om eten te kopen. Het is warm en Jezus gaat buiten 
de stad bij een waterput zitten. Het is een oude waterput, 
die ‘de put van Jakob’ wordt genoemd. Jakob is een van 
de stamvaders van het Joodse volk en van de Samaritanen. 
Maar Joden en Samaritanen willen al sinds lang niets meer 
met elkaar te maken hebben. Ze praten niet eens meer 
met elkaar. Dan komt er een vrouw naar de put.

Jezus zegt tegen de vrouw. ‘Wilt u Mij iets te drinken 
geven?’ Maar de Samaritaanse vrouw zegt: ‘Hoe kunt U dat 
nu vragen? U bent een Jood en ik ben een Samaritaanse!’ 
Dan zegt Jezus: ‘Als u Mij zou kennen, dan zou u begrijpen 
dat God u iets wil geven. Dan zou u Mij iets te drinken 
vragen. En dan zou Ik u levend water geven.’ Maar de 
vrouw zegt: ‘Heer, U hebt niet eens een emmer en het is 
een diepe put. Waar denkt U dan levend water vandaan te 
halen? Bent U soms meer dan onze vader Jakob? Deze put 
hebben we van hem, hij heeft er zelf nog met zijn zonen 
en met zijn vee uit gedronken.’ ‘Als je dit water drinkt,’ 
antwoordt Jezus, ‘krijg je later opnieuw dorst. Maar als 
je het water drinkt dat Ik geef, krijg je nooit meer dorst. 
Want dat water wordt een bron binnenin jezelf, een 
waterbron voor eeuwig leven.’

Dan zegt de vrouw: ‘Heer, geef mij dat water, zodat ik geen 
dorst meer krijg. Dan hoef ik hier ook geen water meer 
te halen.’ ‘Ga uw man eens roepen,’ zegt Jezus. ‘Ik ben niet 
getrouwd,’ zegt de vrouw. ‘Dat klopt,’ zegt Jezus. ‘U bent 
eerlijk, want u bent nu al aan uw zesde man, en dat is niet 
eens uw eigen man.’ ‘Heer,’ zegt de vrouw, ‘Ik begrijp het 
al, U bent een profeet. Wilt U mij dit eens uitleggen: onze 
mensen gingen altijd bidden op die berg daar, maar jullie, 
als Joden, zeggen dat je naar Jeruzalem moet gaan om te 
bidden.’ ‘Ach vrouw,’ zegt Jezus, ‘nog even, en dan hoeft 
niemand meer naar die berg of naar Jeruzalem om tot 
de Vader te bidden. God heeft het Joodse volk gered. 

Wij Joden weten dus tot wie we bidden, jullie niet. Maar 
het duurt niet lang meer, dan kan iedereen die echt wil 
bidden, tot de Vader bidden. Iedereen weet dan de waar
heid over God, door de heilige Geest. God wil dat mensen 
van harte bidden. God is Geest, daarom heb je ook de 
heilige Geest nodig om God te kennen en goed te bidden.’ 
Dan zegt de vrouw tegen Jezus: ‘Ik weet dat eens de 
Gezalfde komt, de Messias. En als die komt, zal Hij ons 
alles vertellen.’ Nu zegt Jezus tegen haar: ‘Dat ben Ik, 
die met u spreekt.’

Als de vrouw teruggaat naar de stad, vertelt ze daar alles 
wat ze heeft meegemaakt. De mensen uit de stad komen 
met haar mee naar de put, en als ze Jezus zelf ontmoeten, 
geloven ze inderdaad dat Hij de Messias is. En ze vragen 
Hem: ‘Blijf nog een tijdje bij ons.’ Dat doet Hij. Jezus 
en zijn leerlingen blijven twee dagen in de stad van de 
Samaritanen en nog meer mensen beginnen in Jezus te 
geloven. Ze zeggen tegen de vrouw: ‘We geloven nu niet 
meer alleen door wat jij hebt verteld. We hebben Hem 
nu zelf gehoord, en Hij is echt de Redder van de wereld.’ 

Jezus is er voor alle mensen, niet alleen voor Joden, ook 
voor Samaritanen en alle mensen op de hele wereld. Zag je 
ook hoe Jezus die vrouw nieuwsgierig maakte door over 
water te spreken waar je nooit meer dorst van krijgt? Aan 
zijn apostelen zal Jezus uitleggen dat Hij hiermee de doop 
bedoelt. Door het doopsel komt er een sterke verbinding 
tussen God en jou, een liefdesband die jou van binnen 
kracht geeft voor je hele leven. De vrouw denkt natuurlijk 
aan gewoon water. Zij denkt ook aan een gewone dorst. 
Maar Jezus denkt verder. Met dorst bedoelt hij een sterk 
verlangen. Je kunt dus dorst hebben naar liefde, en dorst 
naar God. Jezus zelf heeft ook zo’n speciale dorst. 
Jezus heeft dorst naar ons geloof in Hem.
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zondag in de derde week 
van de veertigdagentijd

Jezus heeft dorst. Er komt een mevrouw met 
haar emmer bij de waterput. De vrouw weet 
niet wie Jezus is. Jezus zegt: ‘Wilt u Mij iets 

te drinken geven? Of zal Ik u te drinken geven? 
Zal Ik u levend water geven? Dan hebt u daarna 

nooit meer dorst.’ De vrouw zegt: ‘Dat kunt U niet. U hebt 

geen emmer en de waterput is veel te diep.’ Maar Jezus 
spreekt geheimtaal. Met dorst bedoelt Jezus iets anders. 
Dorst, dat is dat je iets heel graag wilt. En wat de vrouw 
graag wil, is meer weten over God en over bidden. Ze vindt 
het fijn dat Jezus haar alles kan vertellen over God. 
Want de vrouw heeft dorst naar God.
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Een 

wereld-

wijd waterpro-

bleem en klimaat-

verandering. Hier woestijnvorming, 

daar overstroming. Hoe staat het met 

jouw diepste dorst? Heb je aan een 

pilsje of een glaasje wijn genoeg? Maak 

je nog tijd voor gebed, tijd voor God? 

Het is onze diepste dorst die 

bepaalt of mensen uitdrogen 

of verdrinken.
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