
Vandaag geen klassieke preek maar een korte preek met vragen, 
om vandaag- deze week mee te nemen, over na te denken: 

Stel je eens voor dat jij, u bij die bron zou zijn- zoals de Samaritaanse vrouw.     
En wat die vreemde, maar toch ook vertrouwde Jezus aan jou zou vragen. 
Doortastende, confronterende vragen. 
De vinger precies op de pijnlijke plekken- 
raak de wonden aan. 

Al die dingen die wij soms zo krampachtig verbergen:
maskeren, 
wegpoetsen, 
met grote woorden,  
een harde toon. 

-Een mens is pas echt sterk als hij of zij ruimte geeft aan zijn kwetsbaarheid.

De vraag is: Hoe ga je om met die kwetsbaarheid:
Maskeer je die, doe je alsof die er niet is? ga je mensen uit de weg met moeilijke vragen? 

Het verhaal van de samaritaanse vrouw bij de put maakt ons de volgende dingen duidelijk:

1. Jezus kiest niet voor een omweg, om langs het vreemde Samaria heen te gaan. 
Nee hij gaat er dwars doorheen- 

Hij gaat de moeilijkheden, verschillen niet uit de weg. 
om verder te komen, zou je kunnen zeggen dat het soms noodzakelijk is, om de 
confrontatie aan te gaan.  
Met jezelf, je moeilijkheden, met de ander.  
En om dat land- niet op jouw voorwaarden te betreden- maar met die van de ander.  
De gastvrijheid van de ander respecterend, en je afhankelijk opstellen: zoals Jezus- die 
geen emmer heeft-  die de ander de touwtjes in handen geeft om water te putten. 

2. De plek en tijd maakt ons verder duidelijk: De waterput is de ontmoetingsplek van het 
dorp, waar alles gebeurt, nieuwtjes, roddels, openbaar. Bron van leven. Wij bezitten die 
bron als mensen niet. Laten we het vooral een gezamenlijke ontmoetingsplaats bijven 
houden! Wat betekent dat voor de regels en toegankelijkheid van de bron? 
Bovendien komt de vrouw op het heetst van de dag: als er niemand anders is. Ze ontwijkt 
de mensen van het dorp, komt in het verborgen- Maar ook als de nood het hoogst is- het 
heetst van de strijd, in nood. Eenzaam. 

En op dat moment is Jezus haar nabij. 

Maar hij confronteert haar ook, prikt door haar facade heen. wijst de pijnlijke plekken aan 
in haar leven. Hoe doet hij dat? Niet met  oordelende vragen, maar met open vragen. 



3. De vrouw zelf stelt ook een vraag, en komt er al vragend achter wat echt belangrijk is, 
en wie zij voor zich heeft. 

Hoe moet je God aanbidden? En Jezus zegt haar:  Het maakt niet uit waar je God aanbid, 
in Jeruzalem of op een berg, in deze kerk, of thuis. Als je Hem maar aanbidt met je geest 
en vol van waarheid.  
God is dichtbij, in de vreemdeling die water vraagt. 
De vrouw laat haar kruik staan:  ze heeft hem niet meer nodig.  

De ontmoeting bij de bron maakt ons duidelijk  
dat ondanks al onze verschillen, de dingen die we meegemaakt hebben, 
we verenigd worden door de bron van ons geloof: 
niet de vorm, of de plek, of de manier  is belangrijk 
maar Hem met je leven navolgen, in geest en waarheid. 
En dat we door die bron, dat levend water 
gezien zijn en mogen zijn- met onze breuken en gave kanten 
heel mogen worden. 
Mogen delen in die en bij die Bron. 

En daarom als laatste de vraag:  

4. Wat is voor u, voor jou een bron- waar je heengaat om te verpozen, rust te vinden,
heel te worden, gevoed te worden. Waar je mag zijn zoals je bent.  Wie is voor jou 
zo'n bron? Waar, of wat? Voor sommigen van u is dat verwoord in een lied, welk 
lied?

(De heer is mijn herder, Een vaste burcht is onze God, Abbah vader, u alleen, psal 139- 
Heer die mij ziet zoals ik ben). 

Voor mijzelf is het het volgende Engelstalige lied “All my favorite people are broken”:
Ik stel me zo voor dat Jezus dit tegen ons mensen zegt.

“All my favorite people are broken” 
I just wanna hold you and let the rest go. 
All my friends are part saint and part sinner,  
we lean on each other try to rise above. 
We’re not afraid to admit we’ re all still beginners,  
we’re all late blomers when it comes to love. 

We gaan zo meteen naar verhaal van de gebarsten kruik 
kijken en luisteren, mede door de kinderen verbeeld-  
over de dingen die kunnen gebeuren in je leven- 
hoe je onderweg een barstje oploopt, 
maar dat die onverwacht toch ook weer mooie dingen op kunnen leveren 
en dat het toch weer anders is, dan je zelf denkt. 



Het verhaal van de gebarsten kruik
In een warm land hier ver vandaan, leefde een waterdrager die elke dag met twee aarden 
kruiken aan een bamboestok over zijn schouders water ging halen voor zijn meester. Het 
waren geen nieuwe kruiken meer en één kruik was gebarsten. En ja, dat had gevolgen: 
onderweg sijpelde er druppelsgewijs wat water uit de kruik. In plaats van twee kruiken 
water, kreeg de meester elke keer maar ruim anderhalve kruik water. De gebarsten kruik 
begon zich steeds meer te schamen voor zijn gebrek.
Op een dag zei hij tegen de waterdrager: ‘Neem mij niet kwalijk, ik doe mijn uiterste best. 
Ik schaam mij diep dat ik niet net zo goed ben als de kruik aan de andere kant.’ De kruik 
wilde zich wel onzichtbaar maken omdat hij zich enorm schaamde. Hij voelde zich maar 
een halve kruik en wilde er eigenlijk liever mee ophouden. De waterdrager begon te 
lachen en zei: ‘Ben je nou helemaal mal? Heb je me horen klagen? Het geeft immers niks 
dat er geen twee volle kruiken water in het huis aankomen! Ik heb aan anderhalve kruik 
water per dag genoeg.’ Maar de kruik begon opnieuw te klagen: ‘Ik kan het maar niet van 
mij afzetten, waterdrager. Doe mij maar weg en neem een kruik zonder gebreken.’ De 
waterdrager nam de kruik eens goed op, en zei tegen hem: ‘Heb jij onderweg wel eens 
goed om je heen gekeken? Of kijk jij alleen maar naar jezelf en naar binnen? Doe je ogen 
eens open en zie hoe de wereld om je heen er uit ziet! Kijk eens wat een prachtige 
bloemen hier bloeien langs het pad waar je altijd langs komt als we water halen en geniet 
ervan.’
De kruik deed wat de waterdrager had gezegd, en tot zijn grote verbazing, zag hij langs de
kant waar híj altijd aan het juk hing, prachtig bloeiende bloemen. Waarom had hij die nog 
niet eerder gezien? Hij werd er blij van. Voorzichtig keek hij naar de andere kant van het 
pad en nee, daar zag hij geen enkele bloem. ‘Dankjewel, waterdrager, het is fijn naar deze
bloemen te kijken terwijl we er langs lopen. Dat verzoent mij een beetje met mijn lot.’, zei 
de kruik. De waterdrager antwoordde: ‘Heb jij je wel eens afgevraagd waar die bloemen 
vandaan komen?’ Een tijdlang was het stil. ‘Ik zal je helpen’, zei de waterdrager. ‘Een tijdje
geleden heb ik hier bloemenzaad gezaaid. Dankzij die barst van jou kan ik die bloemen 
elke dag al lopend water geven. De wereld is mooier geworden, kruik, en dat alleen omdat
jij een barst hebt waardoor druppels water op de bloemen vallen’. De kruik wist niet wat hij 
hoorde. Hij was met stomheid geslagen. Hij kón iets, juist door zijn tekortkoming! De kruik 
kon het bijna niet bevatten, maar hij werd er zó blij van. Hij deed niets anders dan om zich 
heen kijken, en taalde niet meer naar schaamte over zijn gebrek. Integendeel, hij wijdde 
zich met grote zorg aan wat hij als zijn werk beschouwde: op tijd en zorgvuldig alle 
bloemen hun druppels water geven. En hij genoot van zijn leven!


