
zondag 13 juni 2021 in het Kruispunt 
(kerkdienst met aangemelde kerkgangers) 

  
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Micha 4, 1-7 
Micha 4, 1-7 

1 Eens zal de dag komen 
dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, 
hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 
over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 
door niemand opgeschrikt, 
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
5Laat andere volken hun eigen goden volgen - 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 
voor eeuwig en altijd. 
6 Als die tijd gekomen is - spreekt de HEER - 
zal ik de kreupelen verzamelen, 
de verstrooiden bijeenbrengen, 
verenigen wie ik onheil heb gebracht. 
7De kreupelen zal ik sparen, 
van de verdrevenen maak ik een groot volk, 
en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
orgel/zanggroep Liedboek 1016   Kom, laat ons opgaan... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 4, 5-26 



Johannes 4, 5-26 

5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn 
zoon Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging 
bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw 
water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren 
namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als 
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk 
niet met Samaritanen om. 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.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep - waar wilt u 
dan levend water vandaan halen? 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.’ 
13‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het 
water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in 
hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 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.’ 16Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens 
roepen en kom dan weer terug.’ 17‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u 
zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu 
hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat 
u een profeet bent! 20Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men 
dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er 
komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 
22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van 
de Joden. 23Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt 
aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo 
aanbidden, 24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in 
waarheid.’ 25De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent 
‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben 
ik, degene die met u spreekt.’ 
 
orgel/zanggroep Liedboek 42, 1.3.  Evenals een moede hinde... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Kruispunt--- 

 

Hoe belangrijk is eigenlijk voor u de plek  

waar we hier bij elkaar zijn, het Kruispunt?  

 

Ik bedoel: hoe belangrijk is dat voor de beleving van uw geloof?  

Welke waarde heeft deze plek voor u  

om te bidden tot God, te bezinnen op je weg,  

moed te vatten, troost te ontvangen?  

 



Dat is een vraag die sinds ruim een jaar,  

want zolang houdt het virus ons al in de greep,  

een wat andere lading heeft gekregen.  

 

Hoe en waar kun je God ontmoeten?  

 

Is dat vooral hier, of kan het net zo goed thuis?  

 

Wat is de meerwaarde voor u, die hier nu bent,  

vergeleken met thuis zitten en  

de diensten online te volgen?  

Het geluid is online soms beter dan hier, zo blijkt,  

als u nog niet goed wakker bent blijft u liggen  

en kijkt later wel,  

u hoeft zich er ook niet voor aan te kleden,  

want niemand ziet u.  

 

De nabijheid van God zoeken, met hem in contact te zijn,  

is dat hier anders dan thuis? 

 

Ik vraag me wel eens af  

wat de pandemie straks met ons  

zal blijken te hebben gedaan.  

 

Of we van deelnemer aan kerkdiensten  

niet ook een beetje  

toeschouwer van kerkdiensten zijn geworden.  

 

Het belang van een plek, een gebouw,  

om naar toe te gaan voor de ontmoeting met,  

de aanbidding van God  

- is het voornaamste element in het gesprek bij de bron. 

 

 

---diep--- 

 

Het is een gesprek bij de bron.  

De put is diep.  

Het gesprek ook.  

 

Het gaat over water. Levensnoodzakelijk goed.  

Toch kun je er niet zomaar bij.  

Je kunt de diepte niet peilen, je ziet het niet.  

Hoe kun je putten, scheppen?  

 

Misschien moet je wel diep afdalen om te komen  

bij wat je nodig hebt.  



Diep afdalen in de put, ja, maar ook in jezelf.  

Om te zien wat je bezighoudt - en hoeveel je dat waard is.  

 

Je kunt, bij deze twee mensen bij de bron,  

denken aan Spr 18,4: "De woorden van een goed mens zijn als diepe 

wateren, een sprankelende beek, een bron van wijsheid" 

 

Weer een gesprek over water.  

Net als twee weken geleden bij Nicodemus.  

Bij het water.  

Over dorst.  

Over onverzadigd leven.  

Over water putten en over uitgeput zijn.  

Over geen man hebben,  

altijd op zoek naar iets nieuws,  

naar vervulling van je bestaan...  

 

Over levensverlangen,  

over hoe God in je zelf tot leven komt,  

over levend water waar je nooit genoeg van hebt,  

over bidden tot God  

- en over het belang van de plaats die je daarvoor opzoekt.  

 

De diepte, het water, dat koel is en je  

op het heetste moment van de dag  

naar een andere wereld lijkt te brengen.  

 

Je kunt er niet bij, je kunt de grond niet zien.  

Je verlangt er wel naar... 

Maar als je iets hebt om naar beneden te laten,  

te vullen, omhoog te halen... 

 

 

---fout--- 

 

De put is diep, het gesprek is diep,  

maar alles aan dit verhaal is fout.  

 

Om te beginnen: de plek waar het plaatsvindt.  

Dat is in Samaria.  

 

Dat was een gebied wat qua geloof een tussengebied was.  

 

Judea in het Zuiden, daar was Jeruzalem,  

daar was de bestuurlijke en religieuze elite,  

daar werd het meeste geld verdiend.  

In het Noorden was Galilea, waar Jezus vandaan kwam,  



een heidens gebied.  

Niemand die over God of gebod nadacht.  

 

Daartussenin lag Samaria, vanouds bestaand uit resten  

die gebleven waren na de Assyrische ballingschap,  

maar zich vermengd hadden met omliggende volken,  

niet zuiver.  

Voor de Galileers was het half-joods,  

voor de Judeers half-heidens. 

Rabbijnen en andere vrome joden gingen er met een boog omheen  

als ze op reis waren,  

hier wilde je niemand tegenkomen.  

Jezus gaat er doorheen. Hier moet hij zijn. 

 

 

Hiermee verbinding houdend:  

het geloof van deze vrouw is fout.  

Althans, in de ogen van een joodse rabbi.  

 

Samaritaans, ze hadden alleen de Tora als heilige Schrift,  

de profeten en geschriften zeiden hun niets.  

 

De joden in Jeruzalem hadden ooit,  

toen de tempel herbouwd moest worden,  

de hulp van de Samaritanen geweigerd.  

 

Ze vonden hen niet joods genoeg  

om aan zoiets heiligs als de tempel te werken.  

 

Kwestie van identiteitspolitiek.  

 

Je voelt al: dit soort dingen blijven lang zitten,  

de geschiedenis heelt dit soort wonden niet echt,  

je kunt denken aan Israel en Palestijnen.  

 

Bijna niet meer goed te krijgen. 

 

 

Ook het tijdstip van het gesprek is helemaal fout.  

 

Het gesprek met Nicodemus was in het holst van de nacht,  

dit is op het heetste moment van de dag.  

 

Beide malen gaat het waarschijnlijk om een soort ontwijkingsgedrag.  

 

Dit is een alleen-gaande vrouw.  

Zij kiest niet voor het moment waar  



de andere vrouwen naar de put kwamen, 

in de ochtend of de avond.  

 

Dus deze twee, de vrouw en Jezus,  

zouden als eerste vraag eigenlijk  

op de punt van hun tong moeten hebben liggen: 

 "Wat doe jij hier in hemelsnaam?". 

 

 

Dan is ook nog de gesprekspartner fout.  

Een vreemde man, zeker een rabbi,  

vraagt niet zomaar aan een vrouw  

iets voor hem te doen.  

Dat hoort via de man van die vrouw te gaan,  

of broer desnoods.  

 

 

Al deze elementen die fout zijn,  

zeggen de lezer vooral één ding:  

hier spreken twee mensen met elkaar  

die er echt niet mee zitten of hun gedrag  

goed of fout wordt gezien,  

maar dit is een gesprek over dingen die er echt toe doen.  

 

Een gesprek, zo belangrijk  

dat het je niets kan schelen  

wat anderen er misschien van vinden. 

 

 

 

---ontmoeting--- 

 

Ondertussen speelt de vraag van het begin:  

"Waar is de plek om God te aanbidden?"  

nadrukkelijk mee op de achtergrond.  

 

Hier waar ze staan en dit gesprek voeren  

- geen plek waar de traditie zo nadrukkelijk aanwezig is.  

De vrouw zegt het niet, maar moet het gedacht hebben:  

 

Abraham is hier geweest,  

van Jakob is de bron gegeven aan ons, Samaritanen 

de mumie van Jozef is hier begraven 

de landdag van Jozua vond hier plaats 

en Israel kwam hier vele malen bijeen  

om Gods bepalingen te horen.  

En dat allemaal lang voordat er in Jeruzalem  



een tempel is gebouwd... 

Deze plek heeft veel oudere papieren... 

 

Op de plek waar ze staan, bij de bron,  

daar is de adem van Jakob nog voelbaar,  

een plek met traditie -  

net zoals wij van oude kerken zeggen  

dat daar nog de wolk gebeden hangt  

van wie zijn voorgegaan... 

 

Dit gesprek gaat over wat de goede plaats is 

zeg maar, de waarde van het gebouw, 

van de tempel, 

voor het contact maken met God, 

 

Maar eigenlijk gaat het om iets diepers 

om de ontmoeting met God. 

 

Want gaandeweg wordt deze ontmoeting 

tussen Jezus en deze vrouw 

een ontmoeting met God. 

 

Deze vrouw weet zich zowel gekend als doorzien.  

En dat zijn eigenlijk de elementen van iedere  

echte, diepe, ontmoeting.  

 

 

---geen man--- 

 

In vers 18 verandert Jezus schijnbaar volkomen onverwacht  

van onderwerp en begint over  

de ontbrekende echtgenoot van de vrouw.  

 

Maar zo vreemd is dat niet, want in de bijbel lopen  

gesprekken bij de bron vaak op relatie en huwelijk uit.  

 

Jakob, de naamgever van deze put,  

ontmoette bij de bron zijn vrouw,  

Mozes ontmoette Zippora bij de bron,  

Eliezer vond er een vrouw voor Izaak.  

 

Het ligt voor de hand om daar aan te denken.  

Dan ligt er de vraag,  

misschien niet zo zeer of ze hier  

de ware Jakob vindt,  

maar wel of hier een ontmoeting gaande is  

die voor haar verdere leven  



van doorslaggevende betekenis zal zijn.  

 

Je kunt gaan speculeren wat dat betekent, die vijf mannen.  

Of ze veelvuldig weduwe geworden is,  

of vaak gescheiden, of wat dan ook.  

 

Het zou ook nog kunnen, want we hebben met Johannes te maken,  

dat die vijf mannen eigenlijk doelen  

op de vijf verschillende goden  

die de Samaritanen vereren, volgens 2 Koningen 17.  

 

Maar daarover zwijgt de tekst.  

 

Wat wel duidelijk is: Jezus herkent haar in haar zoeken,  

en zij herkent in Jezus de mens-van-god.  

 

 

---gevonden--- 

 

Het belang van de plek van het heiligdom.  

De plek om God te aanbidden.  

De tempel op de Gerizim,  

of de tempelberg in Jeruzalem, de Sion.  

 

Hoe belangrijk is die plek? Hoe belangrijk is het Kruispunt?  

Het Kruispunt wordt 50, eind van het jaar... 

 

Vaak gaan onze gesprekken over 

de zichtbare, tastbare dingen -  

en bedoelen we toch eigenlijk 

wat er onder ligt, de dieptedimensie. 

Maar die is vaak moeilijk in woorden te vatten 

en ontvouwt zich, als het een goed gesprek is, 

gaandeweg.  

Praten over de plek van de tempel, 

maar eigenlijk praat je over: 

hoe vind ik God 

hoe kan ik door zijn kracht, zijn geest, 

geinspireerd, aangeraakt worden? 

 

 

Zowel de Sion als de Gerizim  

zijn door de Romeinen verwoest.  

Allebei door de Romeinen vervangen  

door een heiligdom van Jupiter.  

 

Ongetwijfeld zal deze vrouw een plek hebben gehad  



om die op te zoeken om te bidden tot God,  

en, net zo belangrijk,  

de anderen te ontmoeten die hetzelfde doen.  

Een soort Kruispunt, zullen we maar zeggen.  

 

Maar belangrijker dan de tempel zelf is  

waar die tempel naar verwijst.  

De bezielende kracht van God.  

Levend water. 

 

 

Als mensen zich voor die kracht openen,  

zoals deze vrouw,  

dan worden mensen eigenlijk zelf een tempel, 

waarin Gods Geest, Gods licht, Gods liefde woont… 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 653, 1.3.7.   U kennen, uit en tot u leven... 
 
 


