
Uit de viering van 15 maart 2020 
(de Kruisherenkapel is gesloten vanwege de uitbraak van het Coronavirus) 
 
Openingsgedachte  
Stel je open voor elkaar! 
Dit is een mooie gedachte maar kent ook veel kanttekeningen. 
Om dit te kunnen heb je vertrouwen, respect en veiligheid nodig. 
Hoe moeilijk dit is hebben we een paar weken geleden meegemaakt. 
Nikkie de Jager, Nikkie Tutorials zoals ze op YouTube heet, is een Udense vlogster met een 
eigen YouTube kanaal met meer dan 12 miljoen volgers.  
Zij zorgde wereldwijd voor breaking news. 
 
Zij had de volgende boodschap: 
De wereld zit vol labels en vooroordelen. Ik ben daar altijd tegenin gegaan. 
Maar nu gaat het te ver. Ik word gechanteerd! 
Ik ben geboren in een verkeerd lichaam. Van geboorte was ik een jongen, 
maar nu een meisje. Ik ben dus een transgender. 
Ik mag niet zijn die ik ben, en daar pas ik voor. 
Dit nieuws sloeg in als een bom! Miljoenen steunbetuigingen waren te lezen op YouTube. 
 
Het gaat natuurlijk niet alleen over Nikkie maar over alle mensen die anders dan anderen 
zijn. Ze krijgen labels opgeplakt, worden uitgescholden en gepest. 
Respectloos wordt er met hun omgegaan. Als je dit weet dan durf je toch niet te vertellen 
hoe jij je echt voelt. Je mag je geaardheid niet bekend maken, want dit wordt helaas  niet 
door iedereen geaccepteerd. In het evangelie van vandaag leert Jezus ons hoe hij met een 
Samaritaanse vrouw omgaat. 
Vandaag  willen wij in deze viering stilstaan of je mag zijn zoals je wilt zijn, zonder 
veroordeeld te worden. 
 
Evangelie (Joh. 4; 5-15,19b-26,39a,40-42) 
Onderweg kwam Jezus in Sichar, een stad in Samaria, vlakbij het stuk land dat Jacob aan zijn 
zoon Jozef had gegeven. Daar lag ook de bron van Jacob. Hij was vermoeid van de tocht en 
ging daar zitten. Het was midden op de dag.  
Toen de leerlingen naar de stad waren om eten te kopen, kwam een Samaritaanse vrouw 
water putten. ‘Geef mij wat te drinken,’ zei Jezus tegen haar. ‘Wat !? U, een Jood, vraagt 
drinken aan mij, een Samaritaanse vrouw?’  ‘Als u wist wat God te geven heeft en wie het is 
die u om drinken vraagt,’ antwoordde Jezus, ‘dan zou u hem erom gevraagd hebben en hij 
zou u levend water hebben gegeven.’ ‘Heer, U hebt niet eens een emmer en de put is diep. 
Waar wilt U dan levend water vandaan halen? Kunt U soms meer dan onze voorvader Jacob? 
Hij bezorgde ons deze bron en dronk eruit samen met zijn zoons en zijn vee.’ ‘Wie van dat 
water drinkt, krijgt weer dorst,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal 
nooit meer dorst hebben. Want het water dat ik hem geef, zal een bron in hem worden 
waaruit water opborrelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij van dat water, Heer. Dan krijg ik 
geen dorst meer en hoef ik hier niet te komen putten.’  
 
‘Heer, ik zie dat U een profeet bent. Onze voorouders hebben God op deze berg aanbeden, 
maar jullie Joden zeggen dat Jeruzalem de plaats is waar men God moet aanbidden.’ ‘Vrouw, 



geloof mij: er komt een tijd dat u de Vader noch op deze berg noch in Jeruzalem zult 
aanbidden. Jullie Samaritanen aanbidden zonder te weten wat je aanbidt, maar wij Joden 
aanbidden wat we kennen, want het heil komt van de Joden. Maar er komt een tijd – en wij 
beleven die al – dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid.’ ‘Ik weet 
dat de Messias zal komen zei de vrouw. Wanneer hij komt zal Hij ons alles bekendmaken.’ 
Jezus antwoordde: ‘Ik ben het, Ik die met u spreek.’ 
 
Omdat de vrouw verklaard had: ‘Hij heeft me verteld wat ik allemaal gedaan heb,’ kwamen 
in die stad veel Samaritanen tot geloof in Hem. En toen ze bij hem gekomen waren, vroegen 
ze Hem bij hen te blijven. En Hij bleef er twee dagen. Door wat Hij verkondigde geloofden er 
nog veel meer, en zei zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven, maar niet langer om wat u 
verteld hebt, maar omdat wij Hem zelf hebben gehoord, en we zijn ervan overtuigd dat Hij 
werkelijk de redder is van de wereld.’ 
 
OVERWEGING (Henk Trimbach) 
Toen we in de tekstgroep deze viering aan het voorbereiden waren, las ik juist een boek van 
de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee. Het verhaal speelt zich af in de tijd dat Zuid-Afrika 
op een keerpunt staat: van rassendiscriminatie naar langzamerhand meer begrip voor en 
meer openheid naar elkaar. Het is het verhaal van een blanke bejaarde vrouw die niet lang 
meer te leven heeft. Zij komt op voor de zwarte kinderen die slachtoffer zijn van Zuid-
Afrika’s ijzertijd. Dat is ook de titel van het boek: ‘IJzertijd’. Die titel valt te begrijpen als: er 
was geen sprake van openheid, hekken met dikke ijzeren spijlen scheidden de witte en de 
zwarte bevolkingsgroepen. Van die hekken open breken was lange tijd geen sprake.   
De oude vrouw in het schrijnende verhaal dat Coetzee vertelt, stelt zich kwetsbaar op; ze wil 
hen begrijpen en neemt het op voor de negerkinderen; ze stelt zich open voor hen. Maar 
openheid vraagt ook om een échte ontmoeting, om een luisterend oor, om begrip, om 
openheid van de ander …  
 
Het is een indrukwekkende ontmoeting vandaag bij de waterput tussen Jezus en die 
Samaritaanse vrouw. De Samaritanen hoorden niet bij het volk van God, ze stonden zelfs op 
slechte voet met de Joden. Maar Jezus gaat er toch naartoe. Hij gaat letterlijk en figuurlijk de 
grens over en zoekt het contact met deze uitgesloten mensen. Zijn liefde en barmhartigheid 
zijn niet alleen bedoeld voor de happy few - voor een groepje uitverkorenen - maar voor alle 
mensen. 
 
Op het heetst van de dag ontmoet Hij daar bij de bron een vrouw en raakt met haar in 
gesprek. En van een eenvoudige vraag om een beetje water komt het binnen een paar 
minuten tot een aanbod dat ze niet kan weigeren. ‘Ik zal je levend water geven’, zegt Jezus, 
‘waardoor je nooit meer dorst krijgt!’ De vrouw neemt het aanbod van Jezus aan en als zij 
eenmaal doorheeft wie Hij werkelijk is … dan zal haar leven nooit meer hetzelfde zijn. 
 
Hier vond een geloofsgesprek in optima forma plaats, nadat Jezus letterlijk én figuurlijk een 
grens was overgestoken; nadat de Samaritaanse vrouw, die niet van onbesproken gedrag 
was, zich had opengesteld voor Hem, voor Jezus, de Jood. Die openheid leidde tot begrip, 
vertrouwen, tot geloof bij die vrouw.  
Openheid in liefde voor elkaar leidt tot het bespeuren van elkaars noden en tot het dragen 
van elkaars leed, zoals we hoorden in de  Chassidische vertelling.  



 
Ja het is waar, om je open te kunnen stellen naar de ander, om stalen hekken open te 
kunnen breken, heb je vertrouwen, respect en veiligheid nodig en misschien ook wel de 
nodige moed. Denk aan de boodschap van Nikki de Jager.  
  
Deze veertigdagentijd nodigt ons uit om Jezus te ontmoeten. Op het heetst van de dag - op 
het heetst van ons leven - mogen ook wij drinken van het levend water. Als we ons 
misschien dor en opgedroogd voelen, als we niet weten hoe we verder moeten, als het leven 
pijn doet, als we twijfelen aan Gods aanwezigheid: juist dán kan de ontmoeting met Jezus 
ons kracht geven om verder te gaan en ons geloof een nieuwe en blijvende frisheid geven. 
 
Ik wens ons allemaal toe dat wij openstaan voor een echte ontmoeting met Jezus en van 
daaruit ons geloof delen met de mensen om ons heen. 
 


