
Een goed gesprek 
Zeven gesprekken met Jezus in het evangelie van 
Johannes  
 
Najaar 2018 Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen 
 

3. Jezus en de Samaritaanse vrouw – Een gesprek dat eigenlijk niet mag 
Johannes 4 
 
Jezus en zijn leerlingen zijn op weg van Judea naar Galilea. Ze trekken door 
Samaria. De discipelen gaan boodschappen doen en Jezus rust uit bij een 
waterput.  Daar komt Jezus tussen de middag in gesprek met een 
Samaritaanse vrouw. Een gesprek dat eigenlijk niet mag. Want ze is 
Samaritaans, een onzuiver gelovige. En ze is vrouw en daar ben je niet zomaar 
samen mee, zonder dat er anderen bij zijn. En dan heeft ze ook nog een 
twijfelachtige reputatie op het gebied van relaties. Jezus gaat toch met haar 
in gesprek. Wat betekent dat voor met wie wij wel of niet in gesprek gaan? 
Jezus spreekt met haar rond een waterput over dorst en levend water. 
Uiteindelijk gaat het gesprek over waar wij het diepste verlangen in ons leven 
mee lessen. Uit welke bronnen putten wij als wij zoeken naar liefde in het 
leven? In onze relaties met man of vrouw, in vrienden, in onze kinderen? 
Waar zoeken wij onze zekerheid in dit leven? In geld, bezit, gezondheid, werk 
of een mooi huis? Of wachten we op het lot uit de loterij? 
Ook kunnen wij het gevoel krijgen dat de oude bronnen waaruit wij jaren 
geput hebben opeens niet meer bereikbaar zijn. Omdat we de emmer kwijt 
zijn om het omhoog te halen of het touw te kort geworden lijkt. 
Jezus wijst op zichzelf als degene, die het levend water wil geven, dat nooit 
meer dorst geeft. Hij wil ons liefde geven, die ons diepste verlangen naar 
liefde stilt. Hij wil ons zekerheid in het leven geven, de zekerheid tot in 
eeuwigheid. Hij wil levend water geven: water dat altijd blijft stromen. 
Daarvoor moeten we wel dicht bij Hem blijven: zijn liefde stroomt 
onophoudelijk. Sterker nog: we mogen zelf een bron van deze liefde worden. 
 
Om nog eens over door te praten: 
Uit welke bronnen put u / jij om je dorst naar ‘geliefd mens te zijn’ te lessen? 
(Anders gevraagd: Wat geeft u / jou het gevoel van waardering of betekenis?) 
Gelooft u / geloof jij dat alleen Jezus je diepste verlangen kan vervullen? 
 

Gebed –  
Heer, U kent mijn diepste verlangens en nood (breng deze bij 
de Heer) 
U weet ook waar ik liefde en zekerheid zoek in mijn leven 
(breng deze bij de Heer) 
Heer, wees het Levend Water in mijn leven en laat mij zelf 
een bron van water voor anderen zijn 

 
In beweging –  
Hoe kan ik deze week het voorbeeld van Jezus volgen en met 
iemand in gesprek gaan? Iemand die door alle menselijke 
grenzen alleen is komen te staan, maar eigenlijk diepe 
behoefte heeft aan een goed gesprek? 

 
Delen & dienen –  
Wie kan in uw of jouw omgeving iets voor jou betekenen? 
Daarbij gaat het niet om onze nood, maar om wat iemand 
ongedacht voor ons kan betekenen. Denk aan mensen die 
denken dat ze niets of weinig kunnen betekenen. 

 
Verhalen delen –  
In de kerk in het westen denken wij dat de kerk wereldwijd 
ons harder nodig heeft dat wij hen. Maar toch mogen wij 
regelmatig verrast worden door getuigenissen van de 
wereldkerk of de vervolgde kerk. Heeft u / heb jij daar pas nog 
iets moois over gehoord? 

 
Liturgie – liederen 
Hemelhoog 570 – Bron van licht en leven 
Opwekking 710 – Gebed om zegen 

 
 

Vergaderopeningen – Wat betekent dit verhaal  voor ons 
gemeente zijn in de Johanneskerk? 
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