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Als zij na vijf mislukte huwelijken met een ander gaat samenwonen, noemt iedereen in het 
dorp haar ineens Rachab. Dat doet zeer, heel zeer. Ze is geen hoer. Wat weten ze van haar 
dorst naar oprechte liefde. Van de ellende in haar leven omdat ze die liefde keer op keer 
niet krijgt. Nu mijdt ze de vrouwen van het dorp. Ze gaat zelfs op het heetst van de dag 
naar de bron om water te halen1.  
 
Dat er op een dag een Joodse man bij de put zit2 maakt haar niets uit. Joodse mannen praten niet 
met een vreemde vrouw. En al helemaal niet met een Samaritaanse3. Maar daarom hoeft hij haar 
niet zo indringend aan te kijken! Wat? Vraagt hij om water?! 4 Stomverbaasd kijkt ze hem aan. 
Wie is hij? Wat wil hij? Hij zegt: ‘Als je wist wie ik ben, zou je mij om water vragen; het water 
dat ik geef is pas echt zuiver.’ 5 Wat een onzin! Is het water uit de put soms niet goed genoeg? 
Trouwens, hoe wil hij water putten? Hij heeft niet eens een putkruik bij zich6. Is hij soms meer 
dan Jakob7. Helderziende misschien? Weet hij van haar zuivere dorst naar oprechte liefde? Laat 
hij zijn mond houden! Maar dat doet hij niet! Hij beweert zelfs dat je van het water dat hij geeft 
nooit meer dorst zult hebben8. Hè, nooit meer dorst? Nooit meer naar de put?! Sjonge... voor 
altijd verlost van smalende opmerkingen en pesterijen. Dat water wil ze wel! 9 
 
Maar in plaats van haar dat water te geven zegt hij dat zij haar man moet halen!10 En hij zegt ook 
dat de man met wie ze samenwoont haar man niet is11. En dat zij vijf keer getrouwd is geweest12. 
Hoe weet hij dat? Is hij dan toch helderziende? Een profeet? 13 Dan weet hij vast wel waar je God 
moet aanbidden. In Jeruzalem of hier bij de Gerizim?14 Dat heeft ze even knap bedacht! 15 De 
man gaat op haar vraag in en zegt dat er een tijd komt dat het niet meer uitmaakt waar je God 
aanbidt16. Ja, dat weet ze wel. Als de messias komt17. Maar zover is het nog niet. En dan beweert 
hij ijskoud dat hij de messias is18. Zou het echt? Ja, ze gelooft het! Dat moeten haar dorpsgenoten 
weten. De vrouwen die haar als voetveeg, als slet behandelen! Dit is fantastisch nieuws, ook voor 
hen! De messias is gekomen!19 Op een holletje gaat ze naar het dorp. Zonder kruik, zonder 
water20. Wat zullen de vrouwen wel zeggen! Of ze een nieuw liefje gevonden heeft? 
 
Nee, echte liefde, agape! Verlossing van zonde! Ze wil het wel van de daken schreeuwen. Hoe 
zei de messias dat ook alweer? Het water dat hij geeft wordt als een fontein van eeuwig  
leven! 21  
Haar kruik kan wel even wachten. Die haalt ze vanavond wel op. 
 
 
                                                 
1 Johannes 4:6b-7a: ‘Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.’ 
Het is zeer ongebruikelijk om op het heetst van de dag water te gaan halen. Dat doe je of ’s morgens vroeg of tegen 
het vallen van de avond zoals de vrouwen van Aram-Naharaïm (waaronder Rebekka) indertijd deden (Gen. 24:10-
11: ‘Zo ging hij (Elimelech) naar Aram-Naharaïm, naar de stad van Nachor. Buiten die stad liet hij de kamelen 
neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uit gaan om water te 
putten.’) 



                                                                                                                                                              
2 Johannes 4:6: ‘Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.’ 
De put of bron van een dorp of stad was een soort ontmoetingspunt. (zie bijv. de toelichting bij Gen. 24:11 in Het 
nieuwe Leven, uitgave van Jongbloed, Heerenveen 2011.) 
3 Johannes 4:9b: ‘Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.’ 
4 Johannes 4:7b: Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 
5 Johannes 4:10: ‘Jezus zei tegen haar: “Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u 
hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.”’   
6 Johannes 4:11: ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water 
vandaan halen?’ 
7 Johannes 4:12: ‘U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit 
gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 
8 Johannes 4:14a: ‘Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. 
9 Johannes 4:15: ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet 
meer hierheen te komen om water te putten.’ 
10 Johannes 4:16: ‘Toen zei Jezus tegen haar: “Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.”’ 
11 Johannes 4:17b: ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus. 
12 Johannes 4:18a: ‘U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet.’ 
13 Johannes 4:19: Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!’ 
14 Johannes 4:20: Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar 
God vereerd moet worden.’ 
15 Op zich was het niet zo verwonderlijk dat de vrouw vroeg of God ook op de Gerizim aanbeden kon worden. Net 
zoals voor de Joden de Gerizim een heilige berg was, was de Gerizim dat ook voor de Samaritanen. Mozes gebood 
Jozua de zegen op de Gerizim uit te spreken (Deut. 27:12: ‘Wanneer u de Jordaan bent overgestoken, moeten de 
stammen Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin zich op de Gerizim opstellen en daar de zegen 
uitspreken.’) Jozua heeft dat later ook gedaan. (Joz. 8:33b: ‘De ene helft van het volk keek uit op de Gerizim en de 
andere helft keek uit op de Ebal, zoals Mozes, de dienaar van de HEER, had opgedragen. Eerst zegende Jozua het 
volk van Israël, zoals Mozes had opgedragen)’. Na de ballingschap hebben de Samaritanen op de Gerizim een tempel 
gebouwd als tegenhanger van de Joodse tempel in Jeruzalem. In 128 v. Chr. is de tempel op de Gerizim in opdracht 
van Alexander de Grote verwoest door Hyrcanus. Toch is de Gerizim daarna voor de Samaritanen altijd een plaats 
van aanbidding gebleven. Het Samaritaanse Pesach werd daar ook gevierd. (bron Wikipedia) 
16 Johannes 4:21: ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader 
zullen aanbidden.’ 
17 Johannes 4:25: De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt 
zal hij ons alles vertellen.’ 
18 Johannes 4:26: Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ 
19 Johannes 4:28-29: De vrouw (…) zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou 
dat niet de messias zijn?’ 
20 Johannes 4:28: De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad  
21 Johannes 4:14b: ‘Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 


