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EEN	  VERWONDERDE	  BOODSCHAP	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente	  van	  onze	  Here	  Jezus	  Christus,	  

We	  waren	  als	  gast	  aan	  tafel	  bij	  de	  Here	  Jezus.	  Hij	  nodigde	  ons	  uit	  om	  te	  komen	  

eten	  en	  te	  drinken.	  Hij	  stilt	  onze	  honger.	  Hij	  lest	  onze	  dorst.	  Dat	  beloofde	  de	  Here	  

ook	  aan	  die	  vrouw	  uit	  Sichar.	  Hij	  wilde	  haar	  laten	  drinken	  van	  het	  water	  dat	  Hij	  

geeft.	  	  

Die	  uitnodiging	  doet	  wat	  met	  haar.	  Het	  vervult	  haar	  van	  verwondering.	  Ze	  raakt	  er	  

zo	  vol	  van,	  ze	  vergeet	  haar	  kruik	  en	  gaat	  terug	  naar	  de	  stad.	  Je	  hoort	  haar	  

verwondering:	  ‘Hij	  weet	  alles	  van	  mij,	  zou	  dat	  niet	  de	  messias	  zijn?’	  	  

Hoe	  is	  dat	  nu	  bij	  ons?	  Wij	  zijn	  ook	  bij	  de	  Here	  geweest.	  Hoe	  gaan	  wij	  nu	  naar	  huis,	  

naar	  ons	  werk,	  naar	  school,	  ons	  dagelijks	  leven?	  Zijn	  wij	  vol	  ook	  verwondering?	  	  

	  

Verwondering,	  daar	  gaan	  we	  het	  op	  de	  kerkenraad	  over	  hebben	  om	  ons	  samen	  

voor	  te	  bereiden	  op	  het	  huisbezoek.	  Daarom	  preek	  over	  de	  verwondering	  van	  

deze	  samaritaanse	  vrouw.	  Zij	  brengt	  in	  haar	  stad	  een	  verwonderde	  boodschap.	  

	  

EEN	  VERWONDERDE	  BOODSCHAP	  

	  

(1)	  ‘Kom	  mee,	  er	  is	  iemand	  die	  alles	  van	  mij	  weet!’	  Met	  die	  boodschap	  komt	  deze	  

vrouw	  in	  de	  stad.	  Hoor	  je	  hoe	  verwonderd	  ze	  is?	  Ze	  steekt	  haar	  stadgenoten	  er	  

mee	  aan.	  Ze	  gaan	  allemaal	  naar	  de	  bron	  waar	  de	  Here	  zit.	  	  

	  

Liturgie	  
Votum	  en	  groet	  
Zingen:	  Psalm	  125:1.2	  
Gebed	  
Schriftlezing;	  Joh.	  4:5-‐30	  
Zingen:	  Liedboek	  75:4.5.6	  
Preek:	  Joh.	  4:29	  
Zingen:	  Ps.	  36:2.3	  
Geloofsbelijdenis:	  Gez.	  179a	  
Gebed	  
Kollekte	  
Zingen:	  Ps.	  138:1.4	  
Zegen	  
	  
(deze	  preek	  is	  gehouden	  na	  de	  viering	  van	  het	  heilig	  avondmaal.	  
Die	  viering	  is	  uit	  deze	  liturgie	  weggelaten.)	  
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Je	  mag	  wel	  zeggen	  dat	  deze	  vrouw	  van	  de	  ene	  in	  de	  andere	  verwondering	  valt.	  

Hoe	  kunt	  u	  als	  jood	  mij	  om	  drinken	  vragen?	  Hoe	  kunt	  U	  over	  de	  kloof	  heen	  

stappen	  die	  joden	  en	  samaritanen	  van	  elkaar	  scheidt?	  Dat	  verwondert	  haar	  al.	  

Hoe	  kunt	  u	  mij	  water	  aanbieden?	  Eigenlijk	  spot	  ze	  er	  een	  beetje	  mee:	  u	  hebt	  niet	  

eens	  een	  emmer	  en	  u	  bent	  toch	  niet	  meer	  dan	  Jakob	  die	  de	  put	  gegraven	  heeft?	  

Maar	  de	  spot	  gaat	  over	  en	  haar	  verwondering	  groeit.	  Inderdaad	  Hij	  ís	  meer	  dan	  

Jakob.	  Hij	  is	  de	  Messias	  van	  Israël.	  De	  Here	  zegt	  het	  zelf	  tegen	  haar.	  Was	  dat	  niet	  

onvoorstelbaar?	  De	  Messias	  van	  de	  joden	  maakte	  zich	  aan	  deze	  samaritaanse	  

vrouw	  bekend.	  Ze	  hoort	  niet	  eens	  bij	  Gods	  volk	  maar	  Hij	  laat	  haar	  het	  water	  

drinken	  dat	  Hij	  schenkt.	  Is	  het	  niet	  net	  zo	  wonderlijk	  dat	  wij	  bij	  Hem	  mogen	  

drinken?	  	  

Die	  vrouw	  had	  nog	  maar	  één	  gesprek	  met	  de	  Here.	  Zij	  dronk	  nog	  maar	  klein	  

beetje	  van	  het	  water	  dat	  de	  Here	  schenkt.	  Wij	  hebben	  veel	  meer.	  Wij	  leven	  in	  een	  

gemeente.	  We	  zijn	  thuis	  in	  de	  bijbel.	  We	  kunnen	  elke	  week	  levende	  water	  komen	  

drinken.	  Wat	  voor	  deze	  vrouw	  nieuw	  was	  daar	  zijn	  wij	  al	  lang	  aan	  gewend.	  Doet	  

het	  nog	  wat	  met	  ons?	  Leven	  we	  nog	  in	  verwondering?	  Wij	  staan	  oorspronkelijk	  

nog	  verder	  dan	  de	  samaritanen	  van	  het	  joodse	  volk	  af.	  Toch	  mogen	  wij	  ook	  de	  

Here	  kennen.	  Dat	  is	  altijd	  weer	  een	  wonder	  van	  genade!	  Een	  wonder,	  omdat	  Hij	  

alles	  van	  je	  weet.	  	  

	  

(2)	  Dat	  heeft	  deze	  vrouw	  ontdekt.	  Zij	  weet	  niet	  wie	  met	  haar	  spreekt.	  Hij	  biedt	  

aan	  om	  haar	  te	  laten	  drinken.	  Zijn	  water	  heeft	  bijzondere	  kwaliteit.	  Als	  je	  het	  

drinkt	  heb	  je	  nooit	  meer	  dorst.	  Het	  zorgt	  er	  zelfs	  voor	  dat	  je	  eeuwig	  leeft.	  Dat	  lijkt	  

die	  vrouw	  wel.	  Dat	  water	  wil	  ze	  wel	  hebben.	  Dan	  hoeft	  ze	  nooit	  meer	  naar	  de	  

Jakobsbron.	  Maar	  dan	  moet	  ze	  eerst	  haar	  man	  gaan	  halen,	  zegt	  de	  Here.	  ‘Ik	  heb	  

geen	  man’,	  zegt	  ze.	  Net	  alsof	  er	  helemaal	  geen	  man	  in	  haar	  leven	  is.	  Hoe	  het	  echt	  

is	  houdt	  ze	  voor	  deze	  vreemdeling	  verborgen.	  Maar	  ze	  hoeft	  het	  niet	  te	  

verbergen.	  Ze	  kan	  het	  ook	  niet	  verbergen.	  Je	  hebt	  5	  mannen	  gehad	  en	  die	  je	  nu	  

hebt	  is	  je	  man	  niet,	  zegt	  de	  Here.	  Is	  ze	  keer	  op	  keer	  weduwe	  geworden?	  Is	  ze	  

herhaaldelijk	  gescheiden?	  Leefde	  ze	  met	  korte	  losse	  relaties?	  We	  weten	  het	  niet.	  

Nu	  leeft	  ze	  in	  elk	  geval	  ongehuwd	  samen.	  En	  dit	  is	  ook	  wel	  duidelijk:	  ze	  heeft	  in	  

haar	  leven	  naar	  liefde	  gezocht.	  Ze	  wilde	  gelukkig	  zijn	  met	  een	  man.	  Telkens	  had	  ze	  

het	  gevonden,	  dacht	  ze.	  Maar	  ze	  kon	  het	  niet	  vasthouden.	  Ze	  dronk	  het	  

verfrissende	  water	  van	  de	  liefde.	  Maar	  het	  water	  liep	  steeds	  weer	  weg.	  En	  ze	  

kreeg	  opnieuw	  dorst.	  Wat	  zit	  er	  veel	  teleurstelling	  in	  haar	  leven!	  Eigenlijk	  geen	  

wonder	  dat	  ze	  dat	  verborgen	  hield.	  Doen	  we	  dat	  niet	  allemaal	  met	  onze	  
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teleurstellingen?	  Je	  voelt	  je	  soms	  mislukt.	  Het	  voelt	  alsof	  je	  faalt.	  Je	  wilt	  niet	  dat	  

de	  mensen	  het	  weten	  en	  je	  er	  om	  afwijzen.	  	  

Maar	  dat	  werd	  voor	  deze	  dorstige	  vrouw	  zo’n	  geweldige	  ontdekking:	  Hij	  weet	  

alles	  van	  mij!	  Toch	  komt	  Hij	  over	  de	  kloof	  heen!	  Hij	  wil	  mijn	  dorst	  lessen	  en	  maakt	  

zich	  aan	  mij	  bekend!	  	  

De	  Messias	  die	  alles	  van	  je	  weet.	  Dat	  weet	  Hij	  toch	  ook	  van	  ons?	  Hoe	  het	  met	  de	  

liefde	  in	  je	  leven	  is.	  Met	  je	  huwelijk.	  Hij	  weet	  hoe	  je	  kunt	  vastlopen	  in	  het	  leven.	  

Hij	  kent	  de	  verwachtingen	  die	  je	  had	  en	  die	  niet	  vervuld	  werden.	  Hij	  weet	  je	  

teleurstelling	  over	  je	  gezondheid	  of	  je	  carrière.	  Je	  nederlaag	  in	  het	  gevecht	  met	  de	  

zonde.	  Hoe	  je	  als	  kind	  of	  als	  ouder	  teleurgesteld	  kunt	  zijn.	  En	  al	  die	  andere	  dingen	  

in	  je	  leven.	  Hij	  weet	  alles.	  En	  Hij	  gaat	  je	  niet	  voorbij!	  Terwijl	  Hij	  alles	  van	  je	  weet	  

komt	  Hij	  naar	  je	  toe.	  En	  het	  maakt	  niet	  uit	  waar	  je	  leeft.	  Zelfs	  hier	  in	  Dalfsen	  komt	  

Hij	  naar	  je	  toe	  om	  je	  te	  laten	  drinken	  van	  het	  water	  dat	  Hij	  schenkt.	  Verwonder	  je!	  

Hij	  weet	  alles	  van	  mij	  en	  Hij	  laat	  mij	  drinken!	  

	  

(3)	  Heerlijk	  water!	  Levend	  water!	  Wat	  heb	  je	  dat	  nodig!	  Die	  vrouw	  had	  water	  

nodig.	  Daarom	  ging	  ze,	  net	  als	  elke	  dag,	  haar	  kruik	  vullen.	  Toen	  ze	  terug	  ging	  was	  

ze	  zo	  vol	  van	  de	  Here	  dat	  ze	  heel	  haar	  kruik	  vergat.	  Het	  water	  dat	  de	  Here	  gaf	  was	  

veel	  heerlijker	  dan	  een	  kruik	  uit	  Jakobs	  put.	  Waarom	  smaakt	  het	  zo	  goed?	  	  

Ik	  denk	  dan	  even	  aan	  iets	  wat	  de	  profeet	  Jeremia	  zegt.	  Die	  profeet	  maakt	  het	  volk	  

van	  God	  verwijten.	  Wat	  hebben	  ze	  gedaan?	  Ze	  hebben	  de	  bron	  van	  levend	  water	  

verlaten.	  In	  plaats	  van	  die	  bron	  hebben	  ze	  bakken	  of	  kelders	  uitgehakt	  om	  water	  

in	  op	  te	  slaan.	  Stel	  het	  je	  maar	  voor:	  Palestina	  en	  een	  warm	  en	  droog	  land.	  Daar	  

telt	  elke	  druppel	  water.	  Wat	  doe	  je	  dan	  als	  het	  regent?	  Je	  vangt	  het	  water	  op.	  Je	  

slaat	  het	  op	  in	  bakken	  of	  in	  een	  waterkelder.	  Dan	  heb	  je	  water	  voor	  de	  droge	  tijd.	  

Het	  beeld	  dat	  Jeremia	  gebruikt	  is	  wel	  duidelijk.	  	  

Maar,	  zegt	  Jeremia:	  die	  kelders	  die	  jullie	  uitgehakt	  hebben	  houden	  het	  water	  niet	  

vast.	  Het	  steen	  is	  gebroken.	  Ze	  zijn	  lek.	  Het	  water	  vloeit	  weg.	  Water,	  dat	  is	  je	  

eerste	  	  levensbehoefte.	  Zonder	  water	  ga	  je	  dood.	  Als	  je	  het	  water	  niet	  kunt	  

vasthouden	  hou	  je	  ook	  het	  leven	  niet	  vast.	  Wat	  was	  je	  in	  Palestina	  rijk	  als	  je	  een	  

waterbrón	  bezat.	  Dan	  hoefde	  je	  geen	  water	  op	  te	  vangen	  en	  op	  te	  slaan.	  Een	  bron	  

geeft	  altijd	  water.	  Als	  het	  wegvloeit	  borrelt	  er	  weer	  nieuw	  water	  omhoog.	  Het	  

raakt	  nooit	  op.	  En	  water	  in	  een	  bak	  of	  in	  een	  waterkelder	  staat	  stil.	  Dat	  wordt	  

lauw	  en	  troebel.	  Water	  uit	  de	  bron	  dat	  leeft	  en	  beweegt.	  Levend	  water,	  dat	  is	  

altijd	  vers	  en	  fris.	  Je	  komt	  uitgeput	  en	  dorstig	  bij	  de	  bron.	  Het	  frisse,	  levende	  

water	  geeft	  je	  weer	  nieuwe	  kracht.	  En	  dan	  zegt	  Jeremia:	  God	  is	  de	  Bron	  van	  
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levend	  water.	  Hij	  is	  je	  eerste	  levensbehoefte.	  Hij	  verkwikt	  je.	  Hij	  geeft	  nieuwe	  en	  

frisse	  kracht.	  Door	  Hem	  kun	  je	  altijd	  weer	  verder.	  En	  dat	  is	  wat	  de	  Here	  Jezus	  je	  

laat	  drinken.	  Dit	  water	  geeft	  leven.	  En	  dat	  leven	  vloeit	  niet	  weg.	  Dit	  water	  laat	  je	  

eeuwig	  leven.	  Hij	  is	  echt	  meer	  dan	  Jakob	  die	  de	  bron	  van	  Sichar	  gegraven	  heeft.	  

Hij	  is	  God,	  de	  bron	  van	  levend	  water.	  

	  

(4)	  Je	  ziet	  het	  in	  het	  leven	  van	  die	  vrouw:	  wat	  had	  ze	  dorst!	  Ze	  was	  al	  aan	  haar	  

zesde	  relatie	  toe.	  Ze	  zocht	  de	  liefde	  en	  het	  levensgeluk	  zonder	  God.	  Haar	  

waterkelder	  was	  gebroken.	  En	  dat	  zie	  je	  telkens	  weer.	  Adam	  en	  Eva:	  ze	  kozen	  hun	  

eigen	  weg.	  Nu	  vinden	  we	  het	  leven,	  dachten	  ze.	  Maar	  het	  geluk	  dat	  wenkte	  

vloeide	  weg.	  Ze	  vonden	  de	  dood.	  Jakob	  dacht:	  met	  een	  leugen	  krijg	  ik	  de	  zegen	  

van	  mijn	  vader.	  Hij	  liep	  vast	  en	  moest	  vluchten	  voor	  z’n	  broer.	  David	  voelde	  zich	  

vast	  heel	  gelukkig	  met	  Batseba	  in	  bed.	  Maar	  er	  kwam	  een	  zee	  van	  ellende	  over	  

zijn	  huis.	  Petrus	  dacht	  dat	  een	  leugen	  hem	  kon	  redden.	  En	  wij,	  hoe	  vaak	  proberen	  

wij	  het	  niet	  op	  onze	  eigen	  manier?	  Dat	  we	  denken	  het	  beter	  te	  weten	  dan	  de	  

Here?	  We	  dwalen	  telkens	  af.	  En	  we	  schamen	  ons	  als	  we	  vastlopen.	  Het	  stelt	  ons	  

teleur	  als	  we	  niet	  gezond	  blijven.	  Het	  frustreert	  ons	  als	  we	  niet	  gelukkig	  zijn.	  We	  

vinden	  het	  moeilijk	  als	  we	  ontslag	  krijgen.	  Je	  hebt	  je	  leven	  niet	  in	  eigen	  hand.	  Je	  

houdt	  het	  niet	  vast.	  En	  de	  Here	  weet	  het.	  Hij	  weet	  alles	  van	  je.	  En	  daarom	  wil	  Hij	  

voor	  ons	  de	  bron	  van	  levend	  water	  zijn.	  Hij	  is	  de	  Messias,	  Gezalfde	  met	  Gods	  

Geest.	  Hij	  wil	  je	  laten	  drinken	  van	  zijn	  Geest	  die	  leven	  geeft.	  Zijn	  Geest	  geeft	  

geloof	  aan	  mensen	  die	  los	  van	  God	  zijn	  geraakt.	  Hij	  voedt	  het	  geloof.	  Hij	  laat	  je	  

volhouden	  in	  het	  geloof.	  Hij	  sluit	  je	  aan	  op	  de	  levensbron.	  Vanuit	  die	  bron	  geeft	  

Hij	  geeft	  Hij	  kracht.	  Hij	  geeft	  moed.	  Als	  je	  dorst	  hebt	  laat	  Hij	  je	  drinken.	  Hij	  leert	  je	  

zien	  dat	  Gods	  weg	  beter	  is	  dan	  je	  eigen	  weg.	  En	  als	  je	  verslagen	  bent	  laat	  Hij	  je	  

overwinnen.	  Hij	  geeft	  je	  vertrouwen	  op	  de	  Here	  Jezus.	  Rust	  door	  het	  geloof	  in	  

God.	  Hij	  helpt	  je	  om	  met	  je	  gaven	  de	  Here	  te	  dienen.	  Hij	  leert	  je	  bidden.	  En	  als	  je	  

soms	  niet	  weet	  wat	  je	  moet	  bidden	  dan	  bidt	  Hij	  zelf	  voor	  je.	  Levend	  water	  -‐	  de	  

Geest	  van	  God	  die	  Here	  is	  en	  levend	  maakt.	  De	  Here	  Jezus	  weet	  dat	  wij	  het	  zelf	  

nooit	  redden.	  Daarom	  heeft	  Hij	  het	  recht	  verworven	  om	  zijn	  Geest	  aan	  ons	  te	  

geven.	  Dan	  kunnen	  we	  ons	  toch	  alleen	  maar	  verwonderen?	  Dat	  wordt	  toch	  nooit	  

gewoon?	  	  

	  

(5)	  En	  zie	  je	  wat	  dat	  doet	  met	  die	  vrouw	  uit	  Sichar?	  Ze	  houdt	  haar	  ontdekking	  en	  

haar	  verwondering	  niet	  zichzelf.	  Ze	  deelt	  die	  met	  haar	  stadgenoten.	  Die	  man	  die	  

alles	  van	  haar	  weet	  –	  dat	  moet	  wel	  de	  Messias	  zijn!	  En	  je	  ziet	  gebeuren	  wat	  de	  
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Here	  zegt:	  het	  levende	  water	  dat	  je	  drinkt	  maakt	  jou	  zelf	  tot	  een	  bron	  van	  levend	  

water.	  De	  Geest,	  Hij	  dóet	  wat	  met	  je!	  Je	  gaat	  vol	  verwondering	  de	  boodschap	  

door	  geven.	  Je	  deelt	  die	  met	  elkaar:	  De	  Here	  die	  alles	  van	  je	  weet	  en	  die	  je	  redder	  

wil	  zijn.	  De	  verwondering	  die	  Hij	  door	  zijn	  genade	  bewerkt.	  Door	  het	  geloof	  dat	  Hij	  

je	  geeft.	  De	  vrede	  die	  Hij	  schenkt.	  De	  moeite	  die	  er	  kan	  zijn	  en	  de	  overwinning	  die	  

je	  behaalt.	  Het	  verdriet	  dat	  je	  dragen	  kunt	  door	  zijn	  kracht.	  	  

De	  verwachting	  die	  Hij	  wekt	  voor	  de	  toekomst.	  Je	  mag	  je	  altijd	  weer	  verwonderen	  

dat	  de	  Here	  het	  je	  geeft	  door	  zijn	  Geest.	  	  

In	  het	  begin	  vroeg	  ik:	  we	  zijn	  bij	  de	  Here	  geweest	  en	  hoe	  gaan	  we	  nu	  naar	  huis?	  

Laten	  we	  vol	  verwondering	  gaan	  en	  in	  die	  verwondering	  leven	  en	  met	  elkaar	  

spreken.	  Dan	  vloeit	  het	  levende	  water	  dat	  we	  drinken	  ook	  uit	  ons	  en	  door	  ons	  

naar	  onze	  omgeving	  toe.	  	  

Amen	  

 

 


