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Joh. 4:1-30 “De Samaritaanse vrouw” (HSV)

 1 Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus  meer 
discipelen maakte en doopte dan Johannes  2 – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar 
Zijn discipelen –  3 verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. 
 4 En Hij moest door Samaria gaan.  5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar 
genoemd, dicht bij  het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.  6 En daar 
was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het 
was ongeveer het zesde uur.   

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij 
te drinken.  8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te 
kopen.  9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood 
bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?  (Want Joden hebben 
geen omgang met Samaritanen.) 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de 
gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou 
het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben. 11 De vrouw 
zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U dan  
het levende water vandaan? 12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de 
put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn 
kudden? 13 Jezus antwoordde en zei tegen haar:  Ieder die van dit water drinkt, zal 
weer dorst krijgen, 14  maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer krijgen.  Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in 
hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

 15 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer 
zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. 16 Jezus zei tegen haar: Ga 
heen, roep uw man en kom hier. 17 De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb 
geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,
 18 want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar 
waarheid gezegd. 19 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer,  ik zie dat U een profeet 
bent. 20 Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt men dat  in 
Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. 21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, 
geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader 
zult aanbidden. 22  U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten,  want 
de zaligheid is uit de Joden. 23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders 
de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo 



aanbidden. 24  God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid. 25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die 
Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles 
verkondigen. 26 Jezus zei tegen haar:  Ik ben het, Die met u spreek. 27 En op dat 
moment kwamen Zijn discipelen en zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw 
sprak. Toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar? 28 De vrouw nu 
liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen:
 29 Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de 
Christus zijn? 30 Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.

Inleiding

Het verhaal van de Samaritaanse is één van de meest bijzondere verhalen in de 
Bijbel, vind ik persoonlijk. Ik heb er al eens eerder over gesproken in het verleden 
maar een Bijbelgedeelte kent natuurlijk altijd diverse invalshoeken. 

Het blijft interessant te zien hoe je vaak na jaren opeens nog een zin of een 
opmerking kunt zien waar je altijd overheen leest. 

Bijvoorbeeld de opmerking in vers 27 “zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw 
sprak.” – de cultuur was toen zodanig dat dit niet vanzelfsprekend was, laat staan 
een Samaritaanse vrouw! 

Maar de cultuur uit die tijd is niet het onderwerp van vandaag. 

In dit gedeelte zien we de Liefde van de Here Jezus voor de in zonde gevallen mens. 
Want dat is direct duidelijk als we dit lezen, zelfs een ongelovige zal zien dat deze 
vrouw een leven leidde dat nou niet bepaald voorbeeldig was. Veel mensen zullen, 
ook buiten de kerk, haar bestempelen als “immoreel”.  Inmiddels de zesde man in 
haar leven, en dat was niet haar man – oftewel: ze leefde in overspel. En de Here, 
zonder haar te kennen, ziet dit. 

Maar opmerkelijk is dat, dit wetende, dit niet het éérste is waar Hij met haar over 
spreek. Het is bijna 'terzijde', terloops, dat Hij dit opmerkt. Nee, waar Hij over wil 
spreken met haar is: Ik ben de Verlosser, ik wil je het levende water geven, jou 
redden uit je verloren toestand. 

Hoe anders zouden wij mensen zo'n vrouw benaderen! Wij zouden, als we al in 
gesprek zouden zijn gegaan met haar, haar als een 'zondige vrouw' hebben 
bestempeld in onze gedachten en van daar uit haar hebben toegesproken.



De maatschappij is zo, Christenen zijn geen haar beter – integendeel. Veel 
Christenen menen op een moreel voetstuk te staan en de wereld, de ongelovigen, 
op verwijtende toon te moeten vertellen hoe we over hen denken. Hoe slécht ze wel
niet zijn, dat laten we ze graag weten.

Dit gedeelte houdt ons dus, als gelovigen, om te beginnen een spiegel voor. 

– Benaderen wij de mensen in de wereld zoals de Here deed?
– Willen wij als éérste prioriteit een mens zien als iemand die redding nodig 

heeft en hen dit aanbieden?
– Hebben we werkelijk liefde voor de medemens, hoe 'zondig' die ook is in onze 

ogen?

De Here keek áltijd met dat 'geestelijke oog' naar de verloren kinderen van het huis 
van Israël maar ook naar anderen, zoals deze vrouw uit Samaria. Met als gevolg dat 
vele Samaritanen naar Hem kwamen en tot geloof kwamen.

Kinderlijk geloof

Als we dan kijken naar de vrouw die de Boodschap te horen krijgt zien we als eerste 
dat zij een 'kinderlijk geloof' had; dat wil niet zeggen dat zij een simpel geloof had of 
een eenvoudige persoon was. 

Integendeel, één van de eerste vragen die zij stelt is immers wat de juiste manier en 
plaats voor het aanbidden van God is. Dit was een diepgaand verschil van 
theologisch inzicht en daarover wilde zij graag van deze 'profeet' een antwoord 
krijgen. Maar de Here leert haar dat aanbidden in  geest en waarheid moet zijn en 
de plaats er niet toe doet. 

Of je nu, bij wijze van spreken, in de kerk, de achtertuin, op de zolderkamer of .. in 
de kroeg de Here God zoekt – de plaats is niet relevant, wel je geestelijke 
ingesteldheid, hóe je Hem zoekt, hóe je hart is ingesteld. 

En die hartsgesteldheid, van deze vrouw, is zuiver. Zij leeft in zonde. Zij is een 
Samaritaanse en hangt dus een 'menggodsdienst' aan, .. in alle opzichten zouden wij
zeggen, als mensen “die zit in de verkeerde hoek”. Maar, .. haar hart was in het 
zoeken naar God wel zuiver. 

Zoals een kind zonder bedenkingen een kado aanneemt, zo nam zij zonder 
bedenkingen kinderlijk blij dit Levende Water aan. Dat is kinderlijk geloof: 
áánnemen, zonder bedenkingen, in vol vertrouwen. Zij accepteert dat wat haar 
redden kan direct!



In Johannes 1:11 lezen we 
“Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”. 

Hier zien we, tegengesteld aan 'het zijne' – het volk van Israël – dat deze vrouw Hem 
wel aannam. Zonder dat de Here wonderen verrichte, zonder dat Hij uitgebreid de 
schriften uitlegde – doordat zij 

a. de juiste instelling had in het zoeken naar de waarheid en 
b. direct onderkende dat Hij “een profeet”, een 'man van God', was 

Reddend geloof is een geloof dat een karakter van éénvoud kent; in geloof 
aanvaarden van de geboden genadige redding. En daardoor ook gered worden!

Getuigenis
Wat doet zij vervolgens direct? Zij deelt wat zij heeft ontvangen met de andere 
inwoners van haar plaats. Die kennen haar. En zien de verandering die 
plaatsgevonden heeft; ze gaan daarom ook kijken naar die bijzonder man die deze, 
ook in de ogen van haar plaatsgenoten, 'grote zondares' tot bekering heeft geleid.

Haar getuigenis is een persoonlijk getuigenis. Als je niet kunt getuigen van wat de 
Here heeft gedaan in jouw leven, .. als je niet kunt vertellen aan anderen wat het 
geloof in Hem voor jou betekent, denk daar dan eens goed over na. Als jij niet een 
verandering hebt meegemaakt, .. geen veranderd mens bent sinds je tot geloof bent 
gekomen – wat heeft dat geloof dán uitgewerkt in en voor je? 

Oprecht geloof

Op het moment dat zij de Here erkend en ziet en gelooft 'hij is de Messias' laat ze 
alles achter, ze 'vergeet' alles – haar persoonlijke bezittingen, haar schaamte over 
haar leven, het water dat ze zou gaan halen. Ze laat letterlijk alles achter en gaat 
naar de stad maar één ding vergeet ze niet, integendeel: de Here! Hoewel ze Hem bij
de put laat is haar hart vol van Hem en van het levende water dat zij heeft 
ontvangen. 

“Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de 
Christus zijn?” – vers 29. 

Dit is oprecht geloof! Het is ook het beeld van bekering: de mens gaat als zondaar 
naar de Here, met een leven van zonde die je aankleeft; waardoor je soms zelfs 
bespot en vernederd wordt. Anderen die op je neerkijken. Maar de Here kijkt nooit, 
nooit, op een mens neer. Net zo goed als dat mensen die zichzelf heel hoog achten 
door Hem niet hoger geacht worden dan een ander. God maakt geen onderscheid in 
mensen. 



Het enige onderscheid dat de Here maak is namelijk dit:

– gered
– niet gered

Wie Hem niet kent, kent Hij ook niet. Wie Hem niet wil kennen, is niet gered. Wie 
Hem wil kennen en zich bekeerd is wel gered. Dan kun je een sloeber uit een 
achterbuurt zijn, een gevangene met een paar moorden op je geweten – of 
anderzijds de meest gerespecteerde hoogwaardigheidsbekleder.. voor God maakt 
het allemaal niet uit. 

Het enige wat voor God telt is: geloof jij, gelooft U, oprecht en met uw hele hart? 

Je gaat 'uit de stad' – een beeld van de Wereld – naar de Here, als zondaar, en keert 
terug als gered, gereinigd persoon. Een mooiere illustratie van dit principe dan dit 
verhaal ken ik niet! 

Ze deelde haar geloof

Nadat ze gered was, wat we al zagen, deelde zij haar geloof. Zij deelde de genade die
zij had ontvangen direct met anderen. Eén van de dingen die wij erg moeilijk vinden 
als mensen – zeker in deze tijd. Spreken over je geloof, het delen met anderen.

Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook vaak moeilijk. Via internet is het nog relatief 
eenvoudig want: min of meer anoniem of op zijn minst op een afstandje. Maar met 
vrienden of collega's spreken over geloof? Dat is niet eenvoudig. 

Toch kan het delen van je geloof een wereld van verschil maken voor een ander. In 
haar geval zelfs voor een hele stad! Als ze de Here bedankt had voor haar redding en
aan zijn voeten was gaan zitten, .. dan was alleen zij gered geweest. Maar nu rende 
ze naar haar plaats en riep het over de straten – en ik doe een vrije parafrase: 

“Ik heb de man ontmoet die de Messias is! Hij is daar nog steeds bij de put, ga 
er heen en ontmoet Hem ook”. 

Toch hoor je dan vaak – “dat is lastig hoor, mijn geloof delen”... of “ik durf dat niet”.. 
ik heb het wel eens vaker gezegd, het is helemaal niet zo moeilijk om daar mee te 
beginnen en op zijn minst íets te laten zien van de Here Jezus aan de wereld om je 
heen. 



Een aantal 'eenvoudige' suggesties waar iedereen mee aan de slag kan. Al zou het 
maar één of twee van deze punten zijn maar in elk geval altijd de éérste. 

1. Leef een leven ter ere van God
Veel mensen zijn heel druk bezig met het 'delen van het Evangelie', maar leven
er niet naar. Begin te leven naar het Evangelie. 

2. identificeer jezelf met Christus
Er zijn zeer veel broeders en zusters die (bijvoorbeeld) een Facebook of 
Instagram pagina hebben of andere sociale media. Maak het herkenbaar voor 
anderen dat je Christen bent. Dat hoeft niet eens heel nadrukkelijk. Al zou je 
alleen al bij 'religie' aangeven dat je Christen bent! Deel op zaterdag als 
'status' dat je zondag naar de dienst gaat, .. en waar! Maar, .. vergeet niet dat 
je sociale media profiel met het eerste in overeenstemming moet zijn voordat 
je dat doet. 

3. doe werk in de gemeente of maatschappij
Wees actief in de eigen gemeente, neem taken op je, of wees actief in 
maatschappij. Doe iets voor goede doelen, collectes lopen, helpen bij de 
voedselbank, etc. dat kan een getuigenis zijn. Je kunt er door in gesprek 
komen met anderen die dat ook doen of met de 'cliënten' van een dergelijke 
instelling. Hou ogen en oren open voor zichtbare en onzichtbare verzoeken 
om 'hulp' van anderen.

4. draag het zichtbaar uit
Ik ken mensen die niet veel meer dan een kleine dasspeld of kettinkje dragen 
met een kruisje. Of een Davidsster. Voldoende reden voor anderen om af en 
toe te informeren waarom dat is. Dát is direct je opening! 

5. Vraag mensen mee naar de kerk!
Vraag eens aan mensen om mee te gaan naar de dienst. Of, als je dat in eerste
instantie te ver vind gaan of bang bent dat ze niet willen, nodig ze uit voor een
maaltijd bij je thuis. Ga in gebed er voor, vraag de Here de kans te geven op 
het delen van het Evangelie en de moed en inzicht op de juiste manier er op in
te haken.

Welk getuigenis? 

Maar, zul je misschien zeggen, deze vrouw heeft natuurlijk een verháál te vertellen 
zeg! Mijn getuigenis is daar niks bij! Ik ben gewoon van kinds af aan gelovig geweest.
Ik heb geen ruig leven geleefd waar ik uit gered ben. Dus ja, .. mijn verhaal is nou 
niet echt aansprekend voor mensen...



Bedenk dat de Here haar uitgekozen had om de hele stad te bereiken. Zo had Hij ook
Paulus uitgekozen. Deze bijzondere mensen werden specifiek door de Here gekozen 
voor die bijzondere taak! Hij wist vooraf: als ik deze vrouw genade schenk, gaat die 
een sneeuwbal effect hebben dat zijn weerga niet kent. En voor Paulus bijvoorbeeld 
goldt dat nog veel meer! 

Maar, laten we wel zijn. Je hoeft niet een mens te zijn die letterlijk en figuurlijk door 
de drek is gegaan om te weten dat je schoon bent na het douchen. Iedereen voelt 
zich daarna fris, ook al was je in eigen ogen maar “een beetje” vies oftewel zondig. 

Met andere woorden: als je gered bent door de Here Jezus héb je een getuigenis 
immers: JE BENT GERED. 

Sterker nog, vroeger had je het programma 'God verandert mensen'. Veel 
ongelovigen die ik kende keken dat programma ook. Van heel van van hen hoorde ik 
dan “Ja, logisch dat zo'n junk een God nodig heeft om zijn leven weer op de rit te 
krijgen” of “Nou, nou.. mooi dat zo iemand in de dodencel gelooft dat zijn zieltje nu 
in de hemel komt, ik geloof daar niets van. Maar als het hem steun geeft...”. 

Een bekering van iemand die een leven vol van zonde heeft geleid, is overigens 
helemaal niet per definitie een verhaal dat een ongelovige aanspreekt. Vaak ook 
wel, maar net zo vaak ook niet. Het spreekt ons als gelovigen bijna altijd wel aan. 
Maar ongelovige mensen kunnen net zo goed door een eenvoudig getuigenis 
geraakt worden door iemand die, in hun ogen, ook gewoon een 'normaal mens' is of 
was. 

Als ons getuigenis daarom bijvoorbeeld is: “Ik ben gered doordat God mij Genade 
heeft geschonken, Hij heeft mijn leven veranderd nadat ik hem leerde kennen en ik 
wil je graag vertellen hoe dat ook voor jou realiteit kan worden” kan zo'n getuigenis 
mensen ook raken. Of op zijn minst zullen ze je je verhaal laten doen, hopelijk. 

Zichtbaar geloof

Ik noemde al dat je een leven moet leven waarin Christus zichtbaar is, een leven ter 
ere van God. Dat valt niet altijd mee, laten we daar maar eerlijk in zijn. 

Maar als je geloof zichtbaar is voor je omgeving, zoals bij deze vrouw dit ook 
zichtbaar was dat ze was veranderd, dan heeft dat direct een uitwerking naar je 
omgeving. Als je altijd met een misnoegd gezicht en klagend door het leven gaat, zal 
niemand van je willen aannemen dat de Here je veranderd heeft. Maar als je de 
liefde en genade van de Here uitstraalt en daar uit leeft en handelt, dan zal men dat 
zéker opmerken en zal het zijn uitwerking niet missen.



Reddend geloof

Het geloof van deze vrouw was een reddend geloof. Het redde haar zelf én haar stad 
ook nog eens! Ze ging naar de bron om water voor één dag te halen maar ontving 
water dat haar haar hele leven zou veranderen, en waardoor ze, geestelijk gezien, 
nooit meer dorst zou hebben. 

Het was enkel en alleen haar geloof wat haar redde. Dat is het beste wat ons kan 
overkomen in ons leven, als mens, dat wij Reddend Geloof hebben. Verzeker u er 
van dat dit geloof ook uw deel is! 

Zo zien we dus in dit gedeelte een aantal aspecten van geloof.

• Kinderlijk geloof -> de boodschap aannemen
• Oprecht geloof -> de Here Jezus boven alles gesteld;
• Delend geloof -> anderen laten delen in de Genade die je hebt ontvangen;
• Zichtbaar geloof -> een leven ter ere van God;
• Reddend geloof -> acceptatie van de Here, bekering.

Dit is het geloof, dat ons wordt aangeboden en ons kan redden. En het is het geloof 
dat wij mogen delen met de wereld om ons heen. Totdat Hij komt! 
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