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Zingen: ps. 63: 1 en 2;    lezen: Johannes 4:     zingen: UAM 230. 

Vs. 3 Blijkbaar voorzag Hij dat zij (de Farizeeën) Hem over die grote toeloop van mensen 

rekenschap zouden vragen, zoals ze ook Zijn voorloper kortgeleden ter verantwoording 

hadden geroepen (zie Joh.1:25). En dat zou weleens tot een openlijk conflict met hen 

kunnen leiden. Voor die vrees was des te meer reden, omdat in die tijd de gevangenneming 

van Johannes de Doper plaatsvond (vgl. Mat.4:12; Mar.1:14). Een dergelijke confrontatie 

ging Hij in dit stadium nog maar liever uit de weg. Zijn ‘ure’ was nog niet gekomen (Joh.7:30). 

(Studiebijbel)           

 Vs. 4 moest- in de zin van goddelijk moeten, (zie vs. 20 en 24) geleid door de Vader 

en de Geest. Als wij nu gezonden zijn door Christus, zoals de Vader Hem zond, (Joh. 20: 2), 

waar wordt u heengeleid? Waar moet jij wezen? Naar welke mens of groep wordt je 

gestuurd?  (zo blijven we niet alleen toeschouwers maar worden deelnemers en 

medewerkers in de Zendingsbeweging van God).    Misschien weten we het al, anders maar 

bidden: zie Here hier ben ik, zend mij! Reinig Mij, vul Mij en leid mij.  

In het boekje hebben we gelezen hoe conflictueus en aggressief de verhouding Joden-

Samaritanen was. Niet alleen distantie en scheiding maar ook wederzijdse aanvallen en 

beledigingen!            Jezus de man die anders was! Vs. 9 iets van spot? Nu hebt u als Jood mij 

toch maar nodig! Vs. 10: het gaat om kennen van Gods gave (heil dat God de mens geeft) en 

het kennen van een Persoon, Christus. Levend water, fris stromend water, maar ook water 

dat leven geeft. Zie vs. 14.         

 Steeds weer de vraag naar de OORSPRONG en herkomst! Zo vs. 11! (Joh.2:9,; 3:8; 

7:27vv.; Joh.8:14; 9:29vv.; Joh.19:9). Kennelijk hield de vrouw ook rekening met de 

mogelijkheid dat de Here Jezus nog aan een andere bron dacht (zie vs.12). (Studiebijbel) 

Vs. 12 ze bedoelt het als een SPOT-vraag, maar ze slaat onbewust de spijker op de kop! 

Vs. 6, vs. 15, vs. 17 en 18,  vs. 20,  vs. 22,  vs. 25     lichamelijk probleem,  moreel probleem 

(goed en kwaad),  Sociaal probleem- emotioneel probleem, intellectueel probleem (inzicht 

en begrip), geestelijk probleem, praktisch probleem (wat moet ik doen?), Hoe lost de Here 

Jezus deze problemen op?   De Here Jezus gaat over grenzen: van afstand en regio, 

van fatsoen, van cultuur en gewoonte, van privacy,      van het gewone en wat verwacht 

werd.                    

Vs. 14 Wat Christus geeft is DE DEFINITIEVE DORSTLESSER! De Here Jezus greep hier 

duidelijk terug op het getuigenis van het OT: op een uitspraak als Jes.55:1 (de ‘wateren voor 

de dorstigen’ als aanduiding van het heil des Heren tegenover wat slechts tijdelijk de dorst 

lest, vgl. Jes.49:10; Jer.2:13).         

 Een altijd stromende en nooit opdrogende bron! Altijd en eeuwig gaat die door. Het 

tegenwoordig deelwoord geeft aan dat het gaat om een voortdurende werking van deze 

waterbron: SPRINGEND. Daarnaast zullen we het moeten opvatten als een bepaling van 



doel: dat opwellende water (het levende, d.w.z. ware water) leidt iemand tot het eeuwige 

leven (vgl. Joh.3:36; 1Joh.2:25).      Vs. 15: ze vraagt erom, ook al begrijpt ze het blijkbaar nog 

niet ten volle en lijkt het haar vooral praktisch en gemakkelijk!  

Vs. 16 WENDING! Diepere en andere laag. Hij het ogenblik gekomen achtte haar te laten 

voelen dat Hij haar levensomstandigheden kende én dat Hij haar zo ontvankelijk wilde 

maken voor wat Hij haar wilde geven? En probeerde Hij in het voorafgaande haar niet 

duidelijk te maken dat er nog een heel andere dorst bestond, die alleen Hij kon lessen? Het 

was Hem er kennelijk om begonnen haar tot geloof in Hem te brengen (vgl. vs.19,26,29). Dit 

zou er dan ook toe leiden dat er in haar leven een keer zou komen (vgl. Joh.3:21). 

Vs. 17 en 18  Ze spreekt de waarheid: ik heb geen man, maar een halve waarheid. Ze verhult 

nogal het een en ander. Wat was er met deze mevrouw? Mannenverslinder? Gestorven of 

gescheiden? Ongelukkig in de liefde. Pech? Schaamte, isolement, afgewezen en nagewezen 

door de omgeving,  en dan is daar die andere mens, een andere man die ANDERS is en op 

haar kern en hart ingaat. Die haar triggert en haar hulp vraagt. Zij was vijf keer getrouwd 

geweest (‘hebben’ in de zin van ‘getrouwd zijn’). Maar degene met wie zij nu samenwoonde 

(‘hebben’ als ‘buitenechtelijk samenleven’), dat was háár man niet. Op dit punt had zij de 

waarheid gesproken (zie vs.17b). Naar joodse zede kon een vrouw ten hoogste driemaal 

getrouwd zijn geweest. Ook naar Samaritaans gebruik gold wat deze vrouw gedaan had als 

oneervol, om niet te zeggen schandelijk. Uit de inhoud van vs.29 kan worden afgeleid dat de 

vrouw wist wat haar medeburgers ervan dachten en dat zij zich van haar schuld bewust was. 

Ter verzachting: Nu was het in die tijd en cultuur ook voor een vrouw vrijwel onmogelijk om 

zelfstandig te zijn, zelf werk te hebben en zich te bedruipen.  

Vs. 19 We zien hier de Here Jezus bezig en erkend als profeet. Hij is uniek, de Hoogste 

Leraar, enige Hogepriester en ware Profeet. Tegelijk doet Hij ook de geestelijke gaven 

“voor”, hij laat het ons zien hoe het kan en moet. Een woord van kennis of een woord van 

wijsheid.  Zo al bij Nathanaël, Johannes 14: 12  en 1 Korinthe 14: 3, 24 en 25. Zo zijn de 

evangeliën en Handelingen het lesboek in de praktijkschool van de Heilige Geest om de 

geestelijke gaven te ontdekken, gebruiken en ontwikkelen.     

 De profetische gave van Christus heeft grote missionaire impact. Het profetische als 

een brug waardoor de Here iemands leven binnenkomt. God gebruikt het om mensenharten 

open te breken, om Zijn Goddelijk weten en kennen van ons hart en leven te tonen. TOCH; 

en dat is Zijn zondaarsliefde, Zijn geduld en vergeving, TOCH wijst Hij mij niet af!   Als je eens 

wist…. Hij kent ons door en door, ook onze duistere kanten en slechte gedachten en misse 

verlangens en geheime zwaktes EN TOCH… geen afwijzing maar liefde die ons aanvaardt en 

begint te vernieuwen!  

Vs. 20:  Dat de vrouw déze kwestie op dít moment ter sprake bracht, moeten we niet zien als 

een afleidingsmanoeuvre. Anders was de Here Jezus er vast niet op ingegaan en zeker niet 

zo uitvoerig als Hij nu deed. Hij liet Zich immers niet zo gauw van Zijn apropos brengen. 

 openbaring! Nieuw licht, doorgaande leiding in de Waarheid, EERST nadrukkelijk 



gebod: de ENE Plaats waar de Here aanbeden moet worden, waar Hij Zjin Naam laat wonen, 

Deutoronium, de Sions-psalmen,  maar NU! Wordt die beperking, die verplichting 

opgeheven!   Overal,   niet aan een gebouw of stad of land gebonden.      Zo is er deelname 

en kritische interactie met het Jodendom en de Joodse feesten en tradities. Keer op keer in 

dit evangelie.   Bv. Johannes 2: 6;  2:13-22 en 23-25; 5: 1-18;  Christus neemt deel aan de 

feesten, doet zijn plicht als wetsgetrouwe Jood door drie maal per jaar voor de Here te 

verschijnen, tegelijk maakt Hij er een platform van om Zichzelf te openbaren en dode 

tradities af te wijzen en Gods liefde en genade en macht te tonen en te preken.  7:10- 53 

tijdens Loofhuttenfeest. 8= 12-20 enz.  

Vs. 23 De echte aanbidding is er één die door de Heilige Geest wordt bewerkt. De verbinding 

met het woord ‘waarheid’ wijst erop dat het ‘de Geest van de waarheid’ is, die dat doet (vgl. 

Joh.14:17; 15:26; 16:13; 1Joh.4:6; 5:6). De ware aanbidding is dan ook niet een puur 

innerlijke zaak. Zij vraagt tevens om het ‘doen van de waarheid’ (Joh.3:21; 1Joh.1:6) en om 

de vervulling van het gebod der liefde (Joh.13:35). Om zulke aanbidders, zulke uit de Geest 

geboren mensen (Joh.3:5,8), is het de Vader te doen (zētei ‘zoekt’ in de zin van ‘wenst, 

begeert’). Alleen van deze aanbidding is Hij gediend (vandaar het ‘moeten’ in vs.24). De Here 

Jezus heeft het hier weer over ‘de Vader’ (zie comm. vs.21), nu vanwege de nieuwe 

verhouding van de ware aanbidders tot God (zie Joh.1:12; 3:5vv.; 1Joh.3:1vv.). (Studiebijbel) 

Vs. 26 Ego eimi, ik ben,   ik ben het… maar ook de Gods-Naam! IK BEN die IK BEN, Ik ben er, 

ik ben erbij.  Zie 6: 20   8: 58 IDD pretentie van goddelijkheid, want men reageert met de 

straf voor blasfemie! Zie nog 13:19 en 18: 5,6, 8  Het ‘Ik ben het’ herinnert ons aan het 

spreken van God in het OT (zie o.a. Deut.32:39; Jes.41:4;43:10vv.; Jes.45:5vv., Jes.45:22; 

48:12). 

Voorbeelden of identificatie-figuren: wat is de conclusie uit deze geschiedenis?  Jezus zoekt 

IEDER mens, wat je ook hebt gedaan of misdaan, man of vrouw, zondig of netjes, Jood en 

Samaritaan, met “geslaagde” of mislukte levens.   Iedereen mag komen, Hij is de redder voor 

ieder die gered wil worden. Deze vrouw is uit haar isolement van schuld en schaamte 

losgekomen en mijdt anderen nu niet meer, maar zoekt hen en leidt hen tot Christus! 

Gunnend en getuigend.  

OTH 298 zingen.  
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Kies uit:  

*moreel probleem (goed en kwaad),   

*Sociaal probleem 

*lichamelijk probleem, 

*emotioneel probleem,  

*intellectueel probleem (inzicht en begrip),  

*geestelijk probleem,  

*praktisch probleem (wat moet ik doen?) 

*communicatief probleem 

 

In één vers kunnen meerdere problemen zichtbaar worden,  

m.a.w. sommige opties kunnen meermalen gebruikt worden.    

Hoe lost de Here Jezus deze problemen op?   

Ds. A.T. van Blijderveen, D.Min. 


