
Een ontmoeting tussen twee mensen; een man en een vrouw. Hij een Jood, 
zij een Samaritaanse. Door dogma’s van elkaar gescheiden, gedwongen in 
een dichotomie. Opgedeeld in dualiteiten. In diametrale tegenstellingen 
Man – vrouw, Jood – Samaritaan. Ze worden geschilderd als dag en nacht. Als 
licht en donker. Zonder schemering, zonder tweelinglicht of tweeduister. 
Om van de mogelijkheid tot meerkleurigheid nog maar te zwijgen. En dat 
terwijl Joden en Samaritanen juist veel gemeen hadden. Zo hadden ze een 
gedeelde geschiedenis als afstammelingen – erfgenamen - van Jakob. Ook 
hun godsdienst kwam in belangrijke mate overeen. Maar op een aantal 
punten verschilden ze ook van elkaar. En juist die punten werden 
uitvergroot. 
 
Wie zien dat wel vaker gebeuren; dat juist daar waar het onderscheid 
eigenlijk relatief klein is, de verschillen worden benadrukt. Mensen die ver 
van ons afstaan zijn voor onze identiteit weinig bedreigend. De verschillen 
zijn immers duidelijk. Maar mensen die misschien meer op ons lijken dan we 
zouden willen… Ja, dan wordt het nodig de verschillen te benadrukken, 
willen we zelf nog weten wie we zijn. Maar de prijs daarvoor is hoog. Want 
hoe vinden we die ander dan nog? En hoe kunnen wijzelf nog gekend zijn 
door die ander? 
 
Vandaag, in dit verhaal vinden we een weg om de dualiteit heen. Of is het er 
dwars doorheen? Die weg is heel alledaags. Want hier zien we twee mensen, 
die elkaar zouden moeten mijden, die ontdekken dat ze wel degelijk iets 
delen dat er toe doet. En dat is dat hun lippen droog zijn van de dorst. 
 
Eigenlijk mogen zij en Jezus dus niet met elkaar. Maar als we Johannes 
moeten geloven, kunnen ze ook niet zonder elkaar. Het heeft zo moeten 
zijn! Hij moest immers wel door Samaria komen, zegt Johannes. Jezus liet 
Judea, het land van het juiste, achter zich om te gaan naar Galilea. Galilea, 
het gebied waar de gezalfde niet gezocht moest worden. Een achterland. 
Een Achterhoek. Een plek waarvan Johannes even verderop zegt dat Jezus er 
achterbleef omdat zijn tijd nog niet gekomen was. 
 
Maar hier en nu, vandaag, is hij niet in Judea en niet in Galilea. Hij is in het 
land van de Samaritanen. Een niemandsland. niet dat er niemand woonde 
natuurlijk maar het waren ‘middelmensjes’; geen echte Joden, en geen 
echte heidenen. Ze vereerden wel de ware God, maar toch… Niet op de 
juiste manier, en al helemaal niet op de juiste plek. En andersom dachten 
de Samaritanen er hetzelfde over. Nee, hier geen gelijken. Enkel duidelijk 
getrokken grenzen die voorkomen dat ze als gelijken gezien zullen worden 
Die voorkomen dat ze zelf gaan zien wat ze gemeen hebben. 



Samen eten en drinken was uitgesloten, onrein werd je ervan. Vragen om 
een slok water? Zeggen: ‘ik heb dorst?’ Nee, ‘laat die beker maar aan mij 
voorbijgaan…’ 
 
Het is Jezus die deze grenzen doelbewust doorbreekt en het is de 
Samaritaanse die ons dat vragend laat zien en leert: Want de  
vanzelfsprekendheid waarmee Jezus haar om water vraagt, wordt 
beantwoord met wel zes wedervragen: Hoe dan? U? Een Jood? Ik? Een vrouw? 
Een Samaritaanse? Jezus’ antwoord op al die vragen bestaat niet uit 
argumenten. Geen kundige of gekunstelde kennisoverdracht maar een 
opmerking over een dieper kennen en een dieper weten; ‘Als je mij gekend 
zou hebben en Als je zou weten wat God te geven heeft, dan zou jij het mij 
vragen. Dan zou je de vragen naar wat ons van elkaar verwijdert niet meer 
stellen. Nee, dan zouden we van dezelfde bron drinken. Dan zou niet alleen 
onze alledaagse dorst gelest worden maar dan zou het gedaan zijn met de 
dorst die wij allemaal delen. Een dorst die dieper gaat dan de diepste put. 
Die dorst zou gelaafd worden, met levend water. Anders dan het water 
waarvan je nooit genoeg zult hebben, is dit water waarvan je, wanneer je er 
eenmaal van gedronken hebt, maar geen genoeg kan krijgen. Maar waarvan 
er altijd genoeg zal zijn.’ 
 
Wat is dan die dorst en wat is dan dat water? Wat is dan onze droogte, en 
wat is dan onze werkelijke wens? Welk verlangen verbindt jou en mij als 
mens? Is dat niet de wens gekend te zijn,en ook zelf te mogen kennen? Hier 
vinden beide, kennen en gekend zijn, tegelijkertijd plaats. Jezus laat zich 
kennen, door te kennen te geven, dat hij haar kent. En de vrouw? Ook zij 
laat zich kennen. Want zij herkent zichzelf in Jezus’ woorden. We zouden 
verleid kunnen worden het verhaal te lezen als een ontmaskering. Alsof de 
zondigheid en zedeloosheid van deze vrouw wordt blootgelegd. Maar niets 
daarvan! In plaats daarvan leren we haar kennen als iemand die gaandeweg 
waarheid spreekt. Eerst stukje bij beetje, stapje voor stapje, schoorvoetend 
zeggend: ‘ik heb geen man.’ Het lijkt een halve waarheid. Maar wat zegt 
Jezus? ‘Dat zeg je mooi, het is waar wat je zegt!’ Geen veroordeling maar 
erkenning. Erkenning die meekomt in herkenning; herkenning is erkenning! 
Andersom gebeurt hetzelfde: ‘Nu zie ik dat je een profeet bent. Ik herken in 
jouw woorden, Gods woorden. Ik erken, wat ik zie en aanschouw in jou.’ 
 
In een verhaal als dit gaat het allemaal snel. Lijkt het opengaan van ogen 
nauwelijks meer dan een ogenblik te vragen. Onze werkelijkheid is er echter 
een die tijd om vraagt. Tijd om de vragen die ons gesteld worden op ons in 
te laten werken. Tijd om onze eigen en elkaars behoeften en verlangens te 
verkennen en begrijpen. Tijd om te herkennen wat we nodig hebben. Wie 



we nodig hebben. En tijd om te erkennen, en waar nodig te bekennen 
belijden.  
 
Je laten kennen mag tijd kosten. En om iemand te mogen kennen moet je 
natuurlijk tijd met iemand doorbrengen. Dan wordt het gedeelte tijd. En 
gedeelde tijd is eeuwigheid; heeft eeuwigheidswaarde. Het zijn die 
momenten van echt ontmoeten dat verschillen en onderscheid zoals die 
tussen Jood en Samaritaan maar ook tussen wit en zwart, arm en rijk, 
gezond en ziek, succesvol en gefaald, niet langer buitensluitend werken. 
Wanneer we elkaar echt zien en ontmoeten, dan verheffen we elkaar juist. 
Tillen we elkaar naar een hoger, een groter plan. 
 
‘Onze voorouders vereerden God bij deze berg’, zegt de vrouw. ‘Maar jullie 
leren dat Jeruzalem de plek is waar God aanbeden moet worden.’ Het 
onderscheid wordt meteen weer scherp gesteld. Het is niet vreemd dat de 
vrouw deze vraag stelt. Het is een prangende vraag: want wie zich openstelt 
voor ‘de ander’ met andere belevingen, verhalen en andere gewoonten, 
schopt al gauw tegen eigen heilige huisjes aan. Eigen heilige huisjes met 
muren die anderen juist weg moeten houden. Muren, soms letterlijk, maar 
vaker nog de muren van ons hart. Die ons helpen anderen op afstand te 
houden. Wat zou er gebeuren met ons heilige huisje wanneer wij anderen 
daarin ruimhartig toelaten? Als we Jezus mogen geloven -en dat lijkt 
Johannes toch wel aan te bevelen - gaat er dan waarlijk een andere wind 
waaien; een andere Geest. Niet een geest van het grootse gelijk maar een 
van waarachtigheid en oprechtheid. Precies dat is wat Jezus en de vrouw 
samen beleefd hebben. Hun ontmoeting ademt waarachtigheid en 
oprechtheid. Dat is de voedingsbodem waarop hun band met God kan 
groeien 
 
Als de leerlingen van Jezus dichterbij komen laat ze haar kruik staan en gaat 
gauw terug naar de stad. Zou ze aangevoeld hebben dat de leerlingen, Zijn 
volgelingen, ‘christenen’ zouden we tegenwoordig zeggen, nog vol zaten 
met dezelfde vragen als zij: Hoe dan? U, Jij? een vrouw? Een middelmens? 
Ze kijkt wel uit! Deze ontmoeting neemt niemand haar meer af! Maar ze 
deelt hem wel. ‘Kom, en kijk dan! Zie!, zegt ze. ‘Kom mee! Ik heb nu 
eindelijk iemand leren kennen, die mij echt doorgrond en kent. Iemand die 
weet van mijn zitten en mijn staan. Iemand die mij daadwerkelijk ziet.’ 
 
En Jezus? Och, die lijkt ook aardig verzadigd door het voorval. 
Want hij zegt: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft  
en zijn werk voltooien.’ Amen 
 


