
zondag 20 juni 2021 in het Kruispunt 
(kerkdienst met aangemelde kerkgangers) 

 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Jona 3,6 – 4,11 
Jona 3,6 - 4,11 

6Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn 
staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 7En hij liet in 
Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand 
toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren 
mogen niet grazen of water drinken. 8Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een 
boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met 
het onrecht dat hij doet. 9Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit 
terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’ 
10Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij 
gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.41Dit wekte grote ergernis bij Jona en 
hij werd kwaad. 2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog 
thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die 
genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3Laat mij maar 
sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4Maar de HEER zei: 
‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’5Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de 
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te 
wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6Nu liet God, de HEER, een wonderboom 
opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. 
Jona was opgetogen over de plant. 7Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de 
dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. 8En toen de zon 
opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op 
Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben 
liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht 
dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en 
terecht!’ 10Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen 
enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in 
één nacht opkwam en in één nacht verging, 11zou ik dan geen verdriet hebben om 
Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het 
verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’ 
 
orgel/zanggroep Liedboek 103, 1.3.   Zegen, mijn ziel, de grote naam... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 4, 27-42 
Johannes 4, 27-42  
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij 
met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom 
spreekt u met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei 
tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de 
messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 
31 Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ 32 Maar hij zei: ‘Ik 



heb voedsel dat jullie niet kennen.’ 33 ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ 
zeiden ze tegen elkaar. 34  
Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk 
voltooien. 35 Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: 
kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 36 De maaier krijgt zijn 
loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier 
tegelijk feest kunnen vieren. 37 Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de 
ander maait. 38 Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen 
moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’39 In 
die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: 
‘Hij weet alles van me.’ 40 Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. 
Toen bleef hij nog twee dagen. 41 Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij 
zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar 
we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’ 
 
orgel/zanggroep Liedboek 391   Hij ging van stad tot stad... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---groei en bloei--- 

 

Wij zijn in de zomer.  

Het is warm, het is ook de tijd van groeien en bloeien.  

 

U ziet dat als u om u heen kijkt, overal.  

En dan is het waarschijnlijk maar net de vraag  

met wat voor blik u daar naar kijkt.  

 

Misschien denkt u aan uw tuin waar die groei en bloei  

in toom moet worden gehouden en gesnoeid,  

 

maar misschien denkt u ook wel aan vruchten, bessen, bramen,  

die er groeien langs de weg en  

die u kunt plukken straks  

zonder dat u daar iets voor hebt moeten doen.  

 

Ook in het evangelie hangt er de sfeer van groei en bloei.  

Jezus zegt tegen zijn leerlingen  

dat zij kunnen oogsten  

wat zij niet hebben gezaaid.  

 

°°° 

De evangelielezing vandaag is het vervolg  

op die van vorige zondag.  



 

We moeten ons even weer voor ogen halen  

wat er hiervóór is gebeurd.  

 

Bij de Jakobsbron, in Samaria, waar een vrome jood niet kwam  

maar Jezus wel, ontmoet Jezus een vrouw  

en raakt met haar in gesprek over  

de verschillende geloofstradities maar steeds meer  

over het geloofsverlangen zelf,  

het gaat over water tegen de dorst, maar steeds meer  

over geestelijke dorst,  

over inspiratiebronnen,  

en de vrouw ontdekt in Jezus de vervulling van haar geloofsverlangen,  

zij ontdekt Jezus als de mens van God op aarde,  

de Messias.  

 

Nu is dat gesprek ten einde, en de leerlingen van Jezus komen terug.  

 

Maar nu de leerlingen aankomen, gaat de vrouw gauw weg.  

 

Ze laat haar kruik staan en loopt terug naar de stad  

en roept haar stadsgenoten.  

 

Gaat haar medeburgers betrekken bij de ontmoeting  

die ze had bij de bron.  

En dat blijkt aan te slaan.  

 

Wat zij vertelt over haar gesprek met Jezus  

blijkt een verhaal te zijn dat allen raakt.  

 

Het zaadje is gezaaid bij dat gesprek  

en nu gaat het groeien en bloeien  

en breidt zich uit,  

ook de andere mensen uit haar stad zien in Jezus  

de vervulling van hun innerste geloofsverlangen.  

 

Jezus blijft nog een paar dagen en dat draagt bij  

aan de groei en bloei van dit verhaal.  

Want daardoor kan praten óver Jezus  

praten mét Jezus worden,  

en worden tweedehandsontmoetingen eerstehandsontmoetingen.  

 

 

Het gesprek bij de bron is dus geen gesprek bij de bron gebleven  

maar raakt de hele stad.  

Daarom zegt hij dat woord tegen zijn leerlingen  

over maaien waar je niet gezaaid hebt.  



 

En dat is eigenlijk de vraag aan de terugkomende leerlingen:  

 

Kun je er blij mee zijn wat hier gebeurt  

- of steekt het je dat je het niet zelf hebt gedaan?  

Zoals Jona de profeet  

die er meer mee zat  

hoe hij zelf als profeet goed in beeld kwam  

dan dat hij doordrongen was  

van de liefdevolle God voor alle mensen,  

een God van liefde en genade,  

zoals we gezongen hebben. 

 

 

---geven--- 

 

Over dat gesprek bij de bron en de symboliek die daarin meespeelt  

hebben we vorige zondag uitgebreid nagedacht,  

maar er loopt nog een lijn door dat gesprek  

die we niet hebben aangeraakt,  

die ook nu pas zichtbaar wordt.  

 

Bij Johannes hebben de teksten altijd meerdere lagen,  

hij werkt veel met symboliek.  

 

En eigenlijk weet je nooit helemaal zeker  

of Johannes het zo bedoelde als wij het lezen  

of dat het theologisch duidingsenthousiasme  

met je op de loop gaat.  

 

Maar het is nu wel belangrijk,  

want waarschijnlijk moeten we het zo lezen  

dat Jezus dit groeien en bloeien met dit gesprek  

eigenlijk zelf in gang heeft gezet.  

 

°°° 

De vrouw bij de bron heeft iets gekregen.  

Heeft iets ontvangen in de zin van vervulling  

van haar verlangen,  

inspiratie om uit te putten.  

 

Maar voordat het om ontvangen ging,  

viel het woord "geven" al.  

 

Jezus begon het gesprek, voor onze oren wat brutaal,  

met "Geef me te drinken!".  

 



Dat kun je zien als een manier om in gesprek te komen.  

Maar dat is eigenlijk niet de stijl van Johannes.  

Het zal een diepere betekenis hebben.  

 

Deze vrouw is gekomen om water te putten,  

maar heeft zich ingelaten op het gesprek  

over ander water, levend water,  

omdat het aan haar verlangen raakte,  

verlangen naar diepte, toewijding, godsontmoeting.  

 

Met het begin van het gesprek zegt Jezus eigenlijk al  

dat je deze dingen niet kunt halen  

zonder iets te geven. 

 

 

Wil je leven zin en doel en richting hebben  

dan moet je niet alleen iets halen,  

maar dan moet je vooral iets geven,  

brengen naar een ander.  

 

Je krijgt geen vervulling van je bestaan  

als je niet ontdekt dat je iets te geven hebt,  

iets kan betekenen voor een ander. 

 

Deze vrouw heeft geen man, 

dat wil dan in deze lijn zeggen:  

zij heeft niet iemand om aan te geven.  

 

Niet iemand om te laten zien wat zij waard is  

en kan betekenen.  

Zij heeft geen ander, geen tegenover,  

niemand door wie zij merkt  

wat zij te geven heeft.  

 

°°° 

Daarom begon Jezus met: geef me te drinken! 

 

Zij ontdekt in dit gesprek met Jezus dus niet alleen  

dat haar verlangen vervuld wordt, 

maar ook  

dat zij een mens is die iets te geven heeft. 

 

Ze ontdekt dat zij de ervaring bij de bron kan delen! 

 

Ze ontdekt ineens dat wat haar aanspreekt  

ook voor anderen van betekenis is. 

 



Geef me te drinken betekent ook:  

je hebt iets te geven!  

Je bent van betekenis voor anderen.  

 

 

Zij laat haar kruik bij de put achter 

en ze gaat op weg en zij spoort de anderen aan:  

 

"doe ook iets met je dorst naar God en  

ga op zoek en kijk of hij niet degene is  

die je helpt om in vrede met jezelf en anderen te leven  

en  

die je dichter bij God brengt". 

 

En zo vindt het verhaal zijn weg,  

en groeit en bloeit. 

 

 

---acceptatie--- 

 

Wat is dat dan eigenlijk, wat nu groeit en bloeit?  

 

Wat is dat dat nu om zich heen grijpt  

en mensen aanraakt die niet hadden gedacht  

aangeraakt te zullen worden?  

 

Het is de geest van Jezus, de Geest van God,  

de geest van aanvaarding.  

 

Die geest van acceptatie, van er-mogen-zijn  

die voor deze vrouw zo overweldigend was  

dat ze het niet voor zichzelf wilde houden.  

 

In het gesprek tussen Jezus en haar lagen er allerlei oordelen klaar  

die Jezus had kunnen gebruiken  

om te labelen,  

te beschuldigen, 

in te delen,  

uit te sluiten.  

Hij doet dat niet,  

hij communiceert niets anders dan acceptatie.  

 

Die geest van acceptatie,  

die geest van Jezus zet door en  

raakt mensen aan.  

 

Die geest van openheid en acceptatie  



waardoor hij door Samaria reisde,  

waardoor hij een vrouw aansprak  

en haar recht deed en haar mogelijkheden aanroerde  

- die geest waardoor mensen beseffen  

dat ze geliefde kinderen van God zijn.  

 

Hoewel er alle redenen zouden zijn dat God zich van hen afkeert,  

zoals we bij Jona lezen,  

hoewel er alle reden voor Jezus zou zijn  

om niet in Samaria te komen en  

niet een vrouw aan te spreken,  

haar geen blik waardig te keuren.  

 

De geest die Gods liefde bij de mensen brengt. 

 

 

°°° 

Ja, er is altijd van alles  

dat er op mensen aangemerkt kan worden,  

en daar hebben wij een handje van,  

te zeggen wat er niet deugt  

aan wat anderen doen.  

 

Het goddeloze gedrag van de Ninivieten,  

de religieuze onverschilligheid van de Samaritanen,  

het misschien moreel bedenkelijke leven  

van deze vrouw.  

 

Maar dat zet mensen vast en niet open.  

 

Daar wordt de wereld niet beter van,  

zeggen wat er niet deugt aan anderen.  

 

De wereld wordt beter van acceptatie, erkenning,  

er mogen zijn - en dat uitdragen  

en ook anderen laten merken.  

 

Er mogen zijn, gekend en gezien zijn, geliefd door God.  

 

De Samaritaanse vrouw had zich voor zichzelf  

en voor anderen verscholen  

maar ze mag er zijn.  

 

Niet alleen dat, ze heeft iets te geven,  

iets te betekenen voor anderen. 

 

 



En ik denk dat Jezus die geest van acceptatie ook bedoelt  

als hij zegt dat dat zijn eten is:  

de wil van hem doen die hem gezonden heeft.  

 

De God van liefde en genade.  

Daar leeft hij van, dat houdt hem gaande,  

dat is zijn roeping:  

zeggen en laten merken en doorwerken  

 

dat de mensen vóór alle andere dingen  

door God geliefde mensen zijn.  

 

Als mensen dat delen, als ze elkaar werkelijk zien,  

erkennen en accepteren,  

gebeuren er goddelijke dingen tussen de mensen.  

 

Dingen die jij niet hebt opgeroepen,  

maar waar je wel blij mee mag zijn. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
orgel/zanggroep Liedboek 836   O Heer die onze vader zijt... 
 
 
 


