
 1 

Zusters en broeders, 
 
‘Geef Mij te drinken!’...  Woorden van de Man van Nazareth, aan de rand van een waterput, 
ergens in Samaria.  De middagzon op z’n hoogst.  Een heel eind buiten het dorp… Jezus en een 
vrouw. Verder niemand te zien. Jezus’ leerlingen zijn weg, op zoek naar brood. De mensen van 
honger... en dorst. Daar zitten ze, met z’n tweeën. Bij de put van Jakob nog wel…   ‘Geef Mij te 
drinken!’ 
Daar zitten ze. Alleen. Met z’n tweeën. Jezus en een Samaritaanse.  
‘Drinken! Mij dorst!’  Nog steeds een uitroep van velen op deze aarde: ’Water, water! Geef Mij 
te drinken!’ Een vreemde geschiedenis over het meest gewone, basisbehoefte nummer één. 
Jezus had daar helemaal niet behoren te zijn, midden in Samaritanenland. Elke rechtgeaarde 
Jood die zichzelf en z’n geloof respecteerde, werd geacht met een boog om dit gebied heen te 
reizen. 't Duurt weliswaar wat langer, maar ook zo kom je echt wel van Judea in Galilea. Jezus 
daarentegen verkiest de kortste weg en trekt - met zijn leerlingen – dwars door Samaria. Hij 
moét wel…  Nochtans heeft dat niet met haast te maken, want aan 't eind van het verhaal 
bevalt het Hem er zo goed, dat Hij er nog twee dagen aan vast knoopt. Verrijkt door wat er daar 
in den vreemde, in ontmoetingen, mocht gebeuren. 
Jezus, Hij moet wel, moét door Samaria, door het vreemde. Hij gaat ons voor. Hij baant, is, 
toont ons de weg, de waarheid en het leven. ‘Door Samaria gaan!’ En dat moét. Dat moet je 
willen, durven en doen. Het is nodig, jij en ik, wij hebben het nodig, de ander te ontmoeten, 
jùist zij/hij die zo verschillend is, zo anders dan jij, de andere ander die vaak als bedréigend 
wordt ervaren.  
Ook dàt hoor je in onze lezing. Het gesprek begint - zoals zoveel gesprekken beginnen - met 
maskers op. Dat van de Samaritaanse...  vrouw… en van de vrome, geheiligde, Joodse... man. 
Helder, schematisch, en zo hebben we het graag. Onze huidige samenleving kent zoveel angst 
voor het vreemde, en door die angst is er zoveel neiging tot isolement. En om overzicht te 
houden, generaliseren we, reduceren we anderen tot enkel behorend tot een groep. 
‘Samaritanen en Joden gaan niet met elkaar om’, zo beschreef Johannes. Het is niet moeilijk dit 
hier in Brussel te vertalen, doe je zelf maar. Hoe vast zit je in die soms totaal onbewuste 
gedachte: ‘met zo of zo iemand ga ik niet om!’ Hoe vrij ben ik, hoe open een ander echt te 
ontmoeten, niet op te sluiten in een groepsstempel, te willen zien als de ander die ik nodig 
heb? Dat we altijd elkaar nodig hebben om zelf, om met elkaar meer mens te worden. Maar 
onze samenleving kent zoveel angst, zoveel neiging tot isolement.  
En wij, wij als kerken? Wij verschillen onderling én vinden elkaar, telkens weer, dwars door 
verschillen heen, in de oecumene. Dat is goed, dat verrijkt ons, en dat relativeert ook. Maar 
misschien moet het vérder gaan, misschien moeten wij als kerken het in deze gebedsweek van 
de eenheid willen horen, opnieuw en anders: ‘Geef mij te drinken!’   
Zo’n drie weken geleden zijn we een nieuw jaar ingegaan, een jaar... des Heren. Het jaar is jong. 
Er is in luttele weken al zoveel gebeurd, terreur, fanatisme, extremisme. ‘Geef Mij te drinken!’  
Wàt precies vraagt de Heer van ons, nù, in deze tijd? Om meer dan ooit onze eenheid, onze 
eenheid in onze verscheidenheid, te tonen. Onze eenheid in onze liefde voor mensen, onze 
eenheid in onze grote zorgen om de samenleving. Onze eenheid in de zoektocht naar anderen, 
tot over, tot ver voorbij de grenzen van ons christendom. Omdat dat moét. Nigeria, Syrië, Irak 
en Parijs, hier vlak om de hoek... ‘Mij dorst', zegt de Heer… tot zijn kerk. ‘Geef Mij te drinken! 
Geef mij water, kom toch aandragen met de essentie, de eerste levensbehoefte voor een 
samenleving: vrede, begrip’... 
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Daar zit Jezus. Vermoeid en van ver gekomen... Hij moést… in den vreemde. Er komt een vrouw 
aansloffen, twee emmertjes water halen. ‘Geef Mij te drinken!’ De vrouw weet niet wat ze 
hoort. Samen drinken uit één beker – want daar komt 't op neer - dat is gezien de verschillen 
tussen haar en deze niet mogelijk… Zo een ontmoeting, een werkelijke ontmoeting, een echte, 
van begrip en geborgenheid, délen, kàn er niet zijn. Zij, een Samaritaanse... vrouw. ‘Geef Mij te 
drinken, zeg je,… ja, maar, jij en ik, we kunnen toch niet samen?… uit één beker?…’ O jawel. Dan 
keert Jezus het om en zegt haar dat zij het is die Hem om water had moeten vragen. Om levend 
water. 
Daar begrijpt ze niets van. En dat komt doordat de Samaritanen alleen de eerste vijf boeken, 
die van Mozes, erkennen als de Heilige Schrift. Plat gezegd: ze hebben dus een aanzienlijk 
kleinere bijbel dan de bijbel die Jezus in z’n hoofd heeft. En in haar kleine bijbel komt de term 
‘levend water’ wel een paar maal voor, maar als gewone aanduiding voor ‘vers, stromend 
water’. En in die létterlijke zin vraagt de vrouw er ook naar. ‘Ik jou vragen om levend water? Om 
vers water? Ach, man, je hebt niet eens een emmer!’  Maar Jezus zinspeelt op Psalmwoorden 
en teksten van Jesaja waarin het scheppen van ‘levend water’ andere taal is voor vinden en 
gevonden zijn, voor voluit leven, geborgenheid mogen ervaren, vergeven worden, heelgemaakt 
zijn, je gedragen weten, leven... sterker dan de dood. Dat bedoelt Jezus met ‘levend water’. De 
vrouw verstaat Hem niet. Ze kent alleen de eerste vijf boeken. Ze heeft haar eigen bijbel. 
Langzaam ontdekt ze dat ze over heel verschillende dingen praten, al spreken ze dezelfde 
woorden.  
En hoé loont het dus om een ander in de ogen te blijven kijken! Echt in de ogen, willen 
ontmoéten. Ze gaan door, met z’n tweeën, ze blijven praten, elkaar over en weer uitdagend, 
schermend met citaten en teksten uit ‘hun’ bijbels,... maar daarin en daarachter - want wij 
hebben allemaal twee gezichten – die diep menselijke kwetsbaarheid. Het is zo zo goed, het 
heeft zoveel zin om door te praten, om te blijven luisteren naar de ander. En wie dat wil, wie 
bereid is goed te luisteren, dié hoort om zich heen al die verschillende groepen in de 
samenleving, met of zonder bronboek, die soms zo totaal verschillend doen en praten, en 
eigenlijk toch... hetzelfde. 
Ze blijven praten, daar aan de bron! En het begon allemaal doordat Jezus erkent hulp nodig 
te hebben. Hij behoeft water, een emmer, hùlp. Iederéén heeft hulp nodig. Er zijn nogal wat 
christenen die menen zichzelf wel te kunnen redden, die voor zichzelf dé antwoorden 
hebben en verder niemand nodig. Dat is nogal zelfgericht. Maar ook los daarvan, de Heer 
der kerk, zag dat zélf toch iets anders, ook voor zichzelf. ‘Geef Mij te drinken!’ Niemand van 
ons raakt in z’n eentje aan de volle diepte, aan het mysterie dat wij ‘God’ noemen. Niemand. 
Daarom: ‘Jij, jij zo anders dan ik, en jij, mens als ik, geef Mij toch te drinken!’ 
De Heer der kerk toont ons als kerkmensen en als kerken, dat wie zich isoleert van wie anders 
is, zichzelf verarmt. In deze onze tijd mogen we niet zelfgenoegzaam zijn over ons oecumenisch 
proces en hoe goed dat allemaal is. Het is juist ook in en door de dialoog met wie héél anders is, 
dat je groeit, uitgroeit, ontdekt wat je te geven hebt in het willen kennen en erkennen van wie 
de ander is en doet en te geven heeft. De ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse laat zien 
hoe levengevend de dialoog met het onbekende, een onbekende kan zijn. Wij moeten,.. ook 
wij moeten,... vreemd terrein op stappen, uit onze comfort-zone, een vreemde worden, en 
ons het verlangen eigen maken, écht te willen leren van wat en wie anders is. Anderen, ook 
mensen uit andere religieuze tradities te benaderen met onze vraag, met ons verlangen ook 
eens uit hun bron te drinken, maakt ons open voor de wonderen van Hem die wij ‘God’ 
noemen en die ons zover te boven gaat. Wanneer wij als kerken, christelijke kerken, kerken 
van Christus, hier ook vanavond bidden, samen, zoals de Samaritaanse: ‘Heer, geef ons dit 
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water, levend water! Gééf ons toch meer van het volle leven’, - misschien heeft de Heer 
onze gebeden al verhoord door wat wij nodig hebben te leggen in de handen van anderen. 
Dus moéten wij ons naar hun keren en vragen: ‘Jij, jij zo verschillend van mij, jij van een 
andere kerk, of jij, staande in een totaal andere religieuze traditie, jij,... geef mij te drinken!’ - 
om al ontmoetend te ontdekken dat jij ook zelf zoveel te geven hebt en kunt be-tekenen. 
Zo, in het magistrale gesprek bij de put van Jakob, ontstijgen beiden hun eigen perspectief. 
De Samaritaanse beaccentueert de verschillen: ‘Wij vereren God op deze berg, jullie in 
Jeruzalem. Wat is het nu? Wie heeft het bij het rechte eind? Wie dient God het beste, wat is 
de ware godsdienst?’ Jezus antwoordt: 'Vrouw, geloof Mij, er komt een tijd dat jullie noch op 
de berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.' Wàt een woorden! Woorden van de 
jood Jezus van Nazareth. O ja, Hij is de Messias, de Christus. Hij trekt àlles in het perspectief 
van de eeuwigheid, van de Eeuwige. Wat wij hier doen, elk bij ons eigen putje, wat wij hier 
doen, met een dunner of dikker bronboek, met een ander bronboek, zonder bronboek... ach, 
het is allemaal maar tijdelijk. ‘Er komt een tijd dat... noch op de berg, noch in Jeruzalem...’  
Wàt een woorden! We zijn allemaal mensen onderweg. En het màg, het kàn dus helemaal 
niet gaan over de vraag wie beter is of wie er helaas minder van begrepen heeft. Nee, wij 
hebben allen onze eigen traditie, onze eigen put nodig, ... om er tegen te leunen, er rust bij 
te vinden, en inspiratie. Maar het is allemaal maar tijdelijk. Uiteindelijk zijn het slechts 
plaatsen onderweg, plaatsen om er te leren dat het gaat om, zoals Jezus zegt, het aanbidden 
van God in Geest en Waarheid. En, zo besluit Jezus, ‘God is op zoek, God zoékt zulke 
mensen, ménsen die Hem zo aanbidden’. 
De vrouw gaat op weg naar het dorp. Dit is zo nieuw! En Hij, wie is Hij toch? Dit, dit moét ze 
vertellen. Ze moét door het dorp gaan…  Ze is, als Jezus, onder het beslag van een ‘heilig 
moéten' gekomen. Met opzet vermeldt Johannes dat de vrouw haar kruik liet staan…’  Dat had 
Jezus al gezegd: ‘Als je drinkt van het water dat Ik geef, het zal in jou worden tot een bron van 
levend water’. En dàt geeft ze Hem te drinken. De Heer die in haar leven binnenkwam, bij haar 
langskwam, en straks haar leven uitgaat met de woorden: 'Mij dorst!'  Ze geeft het Hem. Ze 
buigt, en ze gaat. Ze moét. En verder? Het kan haar allemaal niéts schelen ‘wat dé mensen er 
van zullen zeggen’. Ze gelooft... en ze gaat. 
Wij, kerken van de Messias, kerken van Christus, wij moéten, net als de Samaritaanse en in 
het spoor van de Heer der Kerk, onze eigen kruikjes eens wat vaker laten staan, om het dorp 
van de wereld in te trekken met de stellige overtuiging dat iéder mens welkom is bij God, 
juist ook de ander in zijn anders-zijn. Ieder mens is welkom bij het mysterie dat wij God 
noemen. Juist wij als diverse kerken - één in verscheidenheid - moeten voorop gaan, helend 
voorop gaan, sàmen zowel één als verschillend. Dat is de drank die wij te drinken te geven 
hebben. Uiterst actueel in onze samenleving, er is nood aan: ‘Water, water, geef mij...’ Wij 
moéten, als onze Heer, voorop gaan, helend voorop: om àltijd de eigen angst voor het 
andere en de ander, het vreemde en de vreemdeling, te willen overwinnen, nooit te willen 
vastroesten, in geen enkel dogma. We zijn slechts mensen onderweg. Openheid, samen, ook 
met andersdenkenden, dàt moét, dat moéten wij, in het voetspoor van de Man van 
Nazareth, die van het leven van elk mens een feest wilde maken, en kwam om zichzelf 
daarvoor weg te geven met de woorden: ‘Mij dorst!’ 
Laten wij Hem horen en verhoren. Hoor hoe Hij smeekt in de ellende van onze 
maatschappij... ‘Geef Mij te drinken!’ Alléén daartoe zijn wij er als kerken, en zo samen Kerk 
van Hem, onze Heer Jezus Christus.        

Amen 
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