
Vaak worden deze verhalen uit het evangelie nogal individualistisch en moralis-
tisch gelezen: een ‘zondige’ Samaritaanse vrouw met vijf mannen, stel u voor!  
Wij gaan proberen een beeld te scheppen waarin dat opengetrokken wordt. Het 
verhaal vertelt van de verhouding tussen Joden en Samaritanen, over hun geza-
menlijke Thora en over hoe Jezus die twee gescheiden volkeren onder één Israël 
wil brengen. Een stukje achtergrond over de Samaritanen is daarbij onontbeerlijk.

jEzus moEst door samaria gaan (4,4)

Hoe komt een Joodse man tot een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw? 
De eerste verzen die dit voorbereiden, zijn vers 3 en 4:

…laat hij Judea los en gaat hij weg, weer naar Galilea.
Hij moest wel door Samaria komen.

Het woord ‘moest’ valt op, omdat er bijna geen Joden door Samaria trokken. Ze 
lopen liever 50 km te voet om, zoals de meerderheid van de Joden doet, dan 
de weg rechtdoor te nemen! Hij moest, lezen we bij Jezus, in tegenstelling tot de 
meerderheid. 
Dat duidt wellicht op een Messiaans programma dat moet worden waarge-
maakt. In het Johannesevangelie komen we dit moeten tienmaal tegen. In het 
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Messiaanse programma van Jezus moeten de Judeeërs betrokken worden, maar 
ook de Samaritanen. Behoren ook zij niet tot gans Israël, net zoals de Galileeërs, 
een achtergebleven gebied in de ogen van Judeeërs? Moet Jezus daarom niet 
Judea loslaten, weer naar Galilea gaan, én door Samaria heentrekken? Is de 
ontmoeting met het meest afgeschreven deel van Israël door de Judeeërs, niet 
noodzakelijk voor de opdracht van de Messias? 

dE ontmoEting mEt EEn vrouW uit samaria

Zoals we weten van het vorige artikel (Golfslag, 10de jg., nr.3), speelt het woord 
‘vrouw’ een specifieke rol in het Johannesevangelie. Hier in Johannes 4 komt het 
13x voor (van de 22x in totaal in Johannes). 
De vrouwen in de Schrift staan heel vaak voor een groep. Als Jezus de vrouwen 
op de borst ziet slaan en over hem hoort weeklagen (Lc 23,27), dan spreekt 
hij hen aan met ‘Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over 
uzelf en over uw kinderen.’ (Lc 23,28) De vrouwen, de dochters van Jeruzalem, 
de dochters van Sion, de vrouwen van Galilea staan ergens voor. Hier staat de 
vrouw van Samaria voor meer dan zichzelf: zij representeert het volk van Sama-
ria. Daarom is dit ook geen individualistisch, moralistisch te lezen verhaal, waar 
Jezus te maken krijgt met een ondeugdelijke vrouw. De hele geschiedenis van 
Samaria ten opzichte van Joden en omgekeerd gaat hier meeklinken. Daarom 
moeten we de achtergrond van de Samaritanen ook kennen, om de positie van 
deze ‘vrouw’ te verstaan. Om de ontmoeting met dit Samaria helder te krijgen, 
‘moest’ Jezus dus door dit gebied! Ik geef graag een kort overzicht:

Samaria en de Samaritanen 
Het rijk Israël werd na Salomo gesplitst in een Noord- en een Zuidrijk. De hoofdstad van 
het Noordrijk werd Samaria, van het Zuidrijk Jeruzalem. De namen voor het Noordrijk 
werden ‘Israël’, ‘Jozef’ en ‘Efraim’, de zoon van Jozef. Men sprak ook van het ‘Tien-
stammenrijk’ en het ‘Tweestammenrijk’. De opsplitsing in noord en zuid (Jerobeam I en 
Rehabeam) is in feite nooit teruggedraaid. Van enig herstel van de betrekkingen tussen 
Jeruzalem en Samaria is in de tijd van de koningen ternauwernood sprake geweest. De 
zuidelijke stammen hebben niets gedaan om hun mede-Israëlieten uit het noorden bij te 
staan, toen de verovering en de bezetting van het Noordrijk er aankwam. Het machtige 
Assyrië heeft ‘Samaria’ in ballingschap gevoerd. Wel heeft de koning van Assur tijdens 
de wegvoering van een deel van de bevolking, Samaria terug bevolkt met mensen uit 
vijf steden, waaronder Babel (zie 2 K 17,24-32) die vijf verschillende goden meenamen. 
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Naast deze vijf goden mocht men toch de god van Israël behouden, omdat dit de plaat-
selijk godheid was en de bevolking zogezegd beschermde (specifiek 2 K 17,27-29). Eén 
voorbeeld van zo’n vreemde god wordt genoemd, die van de Sefarvieten: om deze god 
te eren moesten de Israëlieten kinderen verbranden (sic!). Daarnaast vereerden zij de 
Heer, staat in het volgende vers (v.31-32). Zulk een mix van godsdienstigheid heerste in 
Samaria! 
Toch heeft de Bijbelse verkondiging ‘Jozef’ nooit afgeschreven. Het boek Genesis eindigt 
veelbetekenend met ‘Jozef’ in de hoofdrol (de verloren en vergeten broeder), die Israël 
van de ondergang redt. Ook in de profetieën van Ezechiël speelt ‘Jozef’ een markante rol 
(Ez 37).  
Nochtans, hoe mooi het Bijbels-theologisch is voorgespiegeld, de districten Juda en Sa-
maria groeiden uit elkaar in de Perzische en Hellenistische periode. Eerst waren ze nog 
verbonden in een groot provinciebestuur onder Samaria, maar rond 440 v.Chr. werd 
Juda een zelfstandige provincie. Nehemia kon in die periode een soort Thora-republiek 
realiseren zodat Juda uitgroeide tot een zelfstandige provincie. Zij beschouwden de inwo-
ners van Samaria ook als ‘bastaarden’, omdat zij de Thora niet in praktijk omzetten. 
De zelfstandigheid van Samaria kwam rond 108 v.Chr. tot een einde. De Judese vorst 
Johannes Hyrcanus (uit het huis van de Hasmoneeën) veroverde Samaria en verwoestte 
haar volledig. Ook had de vorst de oeroude stad Sichem veroverd. Deze werd, samen 
met het centrale heiligdom op de berg Gerizim, volledig ten gronde gericht. Later, tijdens 
de Romeinse overheersing onder Pontius Pilatus, werd een verzoek ingediend om dit 
centrale heiligdom herop te bouwen, maar de Romeinse leiding zag dit als een opstand 
tegen Rome. Zo werd dit met wapengeweld verhinderd. De indieners van dit verzoek, 
waaronder een profeet, werden opgesloten. 
De wederzijdse haat tussen ‘Samaritanen’ en ‘Joden’ had dus oeroude wortels en groeide 
nog steeds. Met zo’n vijandbeelden aan beide kanten gebeuren er altijd weer inciden-
ten die symptomatisch zijn. Eén vond plaats in 52 v.Chr.: mensen uit Samaria hadden 
pelgrims uit Galilea overvallen en er velen gedood. Daarop begaf zich een troep van 
zelotische Judeeërs uit Galilea op weg om die pelgrims te wreken. Ze staken een reeks 
Samaritaanse dorpen in het zuiden van de regio in brand. De bevolking werd praktisch 
volledig uitgemoord. Daarop lieten de Romeinen een hele groep zeloten kruisigen. Tege-
lijk lieten ze enkelen uit de Samaritaanse elite naar Rome overbrengen, waar ze werden 
terechtgesteld.  
De haat tussen beide volkeren zat erg diep en werd almaar dieper. Als Jezus in een twist-
gesprek iets te kritisch naar zijn eigen groep, de Judeeërs, kijkt, krijgt hij al vlug het verwijt 
naar zijn hoofd geslingerd of hij ook geen Samaritaan is (8,48)! 
De in Joh 4,5 vermelde plaats Sichar ligt heel dicht bij de heilige berg Gerizim, nauwe-
lijks één kilometer noordoostelijk van de stad in puin, Sichem. Een betere plek voor het 
vredesverhaal uit Johannes 4 is moeilijk te vinden! 
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EEn vrouW En EEn man aan dE bron

Er zijn nogal wat verhalen in het OT aan een bron, met vruchtbare afloop.
De scène van de ontmoeting tussen Rachel en Jakob bij de bron (Gn 29), is een 
voorbeeld van zo’n vruchtbare ontmoeting. Rachel komt met haar kudde bij de 
bron aan als het nog hoog-en-breed dag is (Gn 29,7). De Samaritaanse vrouw 
komt rond rond het zesde uur (Joh 4,7), ook op het heetst van de dag. 

De verbinding van deze ontmoeting met onze tekst is duidelijk. In het huis van 
Israël wordt toekomst vaak opengebroken bij een bron. Hier ook. Met de Sa-
maritaanse vrouw is de situatie wel gecompliceerder. We bevinden ons in het 
slavenhuis van Rome, waarin de Samaritanen bovendien een verscheurde en 
geschonden relatie met de Judeeërs kennen. Toch wordt er aan gewerkt om dit 
open te breken: Jezus richt zich met een vraag tot de vrouw. Dat is op zich al een 
wonder. Mannen, met de autoriteit van een rabbi, spreken niet met een vrouw. 
Zeker niet met een vrouw uit het bastaardvolk van Samaria. Jezus doet het, de 
vrouw gaat erop in. Wellicht is ze vereerd door Jezus’ vraag: Geef mij wat te 
drinken. (v.7) Maar in tegenstelling tot de oosterse meegaandheid (je gaat als 
vrouw onderdanig in op zo’n verzoek) wijst zij hem terug en durft zij dat ook uit 
te spreken: 

Hoe kun jij, een Jood, mij, een Samaritaanse vrouw, om iets te drinken 
vragen? Joden/Judeeërs gaan niet om met Samaritanen. (v.9) 

Hierdoor lijkt zij niet op Rebekka en ook niet op Rachel. Ook Jezus kan als Jood 
in haar geen dochter van Jakob zien. Bovenal is het onmogelijk dat de vrouw uit 
Samaria zou kunnen geloven dat een Jood in haar een ‘dochter van Israël’ zou 
herkennen. Zelfs de heilige oosterse gastvrijheid schiet tekort om deze politieke 
patstelling op te heffen. 
Niet toevallig duiken hier de namen van Jakob en Jozef op, die specifieker aan 
het Noordrijk worden verbonden. Alles hangt er vanaf of deze twee, Jezus Mes-
sias en de Samaritaanse vrouw, een nieuw begin voor héél Israël, Juda en Sama-
ria, kunnen bewerkstelligen. Israël is immers niet alleen Juda, hoewel de Judeeërs 
zich daarop wel willen laten voorstaan (tempel, Sanhedrin …). 

Het gesprek tussen de Joodse man en de Samaritaanse vrouw komt nu toch op 
gang, tenminste als we de dubbele bodem van het verhaal verstaan! Als zij enig 
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besef had van de gave Gods en het ‘levende water’, dan zou zij niet hem, maar 
hij haar te drinken geven! 
De vrouw is echter niet onder de indruk van het aanbod van dat levende water, 
want de politieke situatie blijft voor haar een bron van scheiding. Hoe wilt u dat 
ik u te drinken geef, u hebt nog niet eens een putemmer bij u! De vrouw is trots 
en onbuigzaam, ze is een dochter van Jakob, een kind van de Thora. Wat zou 
zij met ‘levend water’ uit Joodse hand kunnen aanvangen?

Jezus geeft ook niet op: Al wie drinkt van dit water krijgt weer dorst. (v.13) Uw 
vasthouden aan de traditie lost het probleem niet op. In Kafarnaüm zal Jezus 
ten opzichte van de Judeeërs ongeveer hetzelfde zeggen: uw vaderen aten het 
manna in de woestijn en toch stierven ze. (6,49) 

Beide verhalen zijn op dit punt parallel. De Messias heeft héél Israël, Samaria 
en Juda, slechts één ding te zeggen: schep toch ruimte, openheid en ontvanke-
lijkheid voor elkaar! Ga zaken bespreken die tot op heden met zwaard en vuist 
beslist werden. Zo breng je weer een proces op gang, een politiek proces, waar-
door de uitzichtloze situatie wordt doorbroken. Als Israël levend water drinkt, met 
levend brood erbij, zal het tot aan de komende wereldtijd geen dorst en honger 
meer hebben! 

De vrouw blijft ongemeen nuchter: de nieuwe tijd zou voor haar al aanbreken, 
wanneer het geploeter van de vrouwen zou kunnen eindigen. Water in over-
vloed is een droom van de Messiaanse tijd! Dat hebben wij, vrouwen in Sama-
ria, nog bijlange na niet in het vizier.
Ondanks de nuchterheid van de vrouw blijft Jezus de Messiaanse kaart spelen: 

Wie zal drinken van het water dat ik hem zal geven
krijgt geen dorst meer tot in de komende tijd,
nee, het water dat ik hem zal geven zal in hem worden
een bron van water die opspringt tot leven van de komende wereldtijd. 
(v.14)

Wie thuis is in de Bijbel, herkent hierin het lied van Jesaja 35, ‘de steppe zal 
bloeien’. Alle belangrijke woorden uit dit lied komen terug in Johannes 4: water, 
dorst, bron van water, (op)springen, opwellen, jubelen …

Dan zullen de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de doven 
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geopend worden; dan zal een lamme springen als een hert en jubelen de 
tong van een stomme;
Ja, dan wellen waterstromen op in de woestijn en beken in de steppe. 
Het spiegelende land zal worden tot een moerassig meer, een streek van 
dorst tot fonteinen van water … (Js 35,5-7)

De samenhang tussen de beide perikopen is groot. De beelden schuiven door: 
van water dat opspringt ten leven, tot de lamme die springen zal als een hert. De 
uiteindelijke toekomst is in beide gevallen de nieuwe wereld, de bevrijding, het 
eeuwigheidsleven. De tekenen die Jezus in de volgende hoofdstukken van Johan-
nes gaat stellen zijn: een lamme doen gaan (Joh 5) en een blinde laten zien (Joh 
9) – de tekenen uit Jesaja 35!

Toch voelt de Samaritaanse vrouw deze verbanden niet aan. Zal een Messi-
aanse tijd gaan doorbreken als een reëel alternatief van de Romeinse verdruk-
king? Trouwens, ook de leerlingen en de Judeeërs kunnen niet denken vanuit dat 
Messiaanse. Er is nog veel te veel verlamming en blindheid. De vrouw denkt aan 
zware inspanningen: water scheppen en dragen. Hoe kan dat veranderen?  

vijf mannEn = vijf baäls = vijf vrEEmdE hEErsErs

Het gesprek met de dubbele bodem zet zich voort. Eerst ging het over ‘levend 
water’, nu over ‘mannen’, dan wel ‘één man’. Het verbond tussen de HEER en 
zijn volk wordt regelmatig voorgesteld als het verbond van ‘man’ en ‘vrouw’. De 
vrouw is het volk Israël, aangeduid als de dochter van Sion, de jonkvrouw Jeru-
zalem. Als het verbond geschonden wordt, spreekt men vaak van ‘hoereren’ van 
de vrouw, terwijl de God van Israël niet meer HEER is, maar een Baäl, een ‘heer 
en bezitter’. Israël als de dochter kan zelf ‘huwen’ met een vreemde godheid. 
Voor het werkwoord ‘huwen’ staat in het Hebreeuws soms ba’al (vgl. Mal 2,11). 
De profeet Hosea drukt kernachtig uit wat er gebeurt, als de vrouw God heeft 
verlaten: 

Geschieden zal het te dien dage … dat zij tot Mij roept ‘mijn man’
en niet meer ‘mijn Baäl’ – mijn heer en bezitter. 
Doen wijken zal Ik de Baäls uit haar mond. (Hos 2,18-19, in sommige 
vertalingen vv.15-16) 
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Juist in dit Bijbelboek Hosea wordt veelvuldig gesproken over Israël (Noordrijk), 
Samaria en Efraïm. Toen een deel van hun bevolking gedeporteerd was naar As-
syrië, werden er volgens het boek 2 Koningen vijf nieuwe goden van vijf verschil-
lende steden in Samaria geïmporteerd. ‘Tot op de huidige dag’, voegt de schrij-
ver eraan toe, bestaat de vermenging van deze vijf goden en de aanbidding van 
de HERE (2 K 17,34.41). Kennelijk botste deze verstrengeling van de vijf mannen 
en die ene man op geen enkel bezwaar bij de priesters voor de HERE te Betel! 
Hier in Samaria, zowel als in Judea, heeft de aanbidding van de Baäldienst en 
de dienst aan de HERE lange tijd naast elkaar bestaan!

In dit bijzondere gesprek tussen Jezus en deze vrouw speelt deze achtergrond 
zeker mee. Centraal staat de vraag: wie dien je, wie is je heerser? Een politiek 
gesprek dus, mogelijk met Messiaans perspectief, als ze nader tot elkaar komen. 
Als Jezus vraagt Ga uw man halen (v.16), gaat het over een dochter van Jakob: 
we volgen niet de fantasie van bepaalde exegeten, die het hebben over een 
halve hoer en een mannenverslindster. We geven de desbetreffende perikoop:

De vrouw antwoordt en zegt: Ik heb geen man!
Jezus zegt tot haar: dat zegt u fraai ‘ik heb geen man’,
want u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt is uw man niet,
het is betrouwbaar/waarachtig wat u hebt gezegd.
De vrouw zegt tot hem: 
Heer, ik zie in dat u een profeet bent! (v.17-19)

Vooreerst een opmerking over het woord ‘man’. De Hebreeuwse vertalingen van 
het Nieuwe Testament 1 geven voor deze tekst tweemaal niet het klassieke woord 
voor man (Hebr. isch), maar wél het woord ba’al, of het meervoud ba’alim (v.18). 
De vertaling uit het Hebreeuws luidt dan:

Dat zegt u fraai: ‘ik heb geen man’, want u hebt vijf ba’als gehad
en die u nu hebt is uw man/ba’al niet.

De beide Hebreeuwse versies vertalen vijf baäls. Maar het zinsdeel die u nu hebt 
is uw man/baäl niet, vertalen ze verschillend. ‘Cambridge’ heeft ook hier baäl, 
London Society heeft man. Kennelijk hebben deze Hebreeuwse vertalers toch 
aangevoeld dat zij dit vers niet gewoon met ‘mannen’ konden weergeven, maar 
met ‘baäls’: andere goden. 
Doorgetrokken naar de politieke situatie: ‘Ik heb geen man’ betekent dan: ‘Ik 
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erken de feitelijke heerschappij niet, waarvoor we moeten buigen, dus Rome. 
Daarop repliceert Jezus: dat zegt u fraai. Het is mooi dat u dit zo zegt, want u 
had wel vijf baäls. Onder die afgoden is de Samaritaanse Thora een soort tegen-
Thora geworden: alle recht en gerechtigheid wordt met de voeten getreden (vgl. 
2 K 17,34-37). 

De zin vervolgt dan: maar die u nu hebt, is uw man niet. Dat is hoogstens uw 
baäl, uw bezitter. Dat is de realiteit van de Romeinse overheersing, ook een baäl. 
Als de vrouw zegt Ik heb geen man en Jezus dit verduidelijkt met: die u nu hebt, 
is uw man niet, komen deze uitspraken inhoudelijk overeen. Daarom kan Jezus 
antwoorden: het is fraai wat u hebt gezegd. Dat wil zeggen: het is knap als je dit 
al zo kunt analyseren: ik ben aan geen ‘man’ onderdanig, dat wil ik niet (meer). 
Jezus trekt de conclusie: Het is betrouwbaar wat u hebt gezegd. Hiermee kunnen 
we verder, op basis van het inzicht dat de Romeinse baäl/overheerser geen grip 
op hen beiden heeft. 

Als beide volkeren – Samaria en Juda – inzien dat de werkelijke baäl Rome 
is, bestaat er een fundamentele basis voor wederzijds vertrouwen. Het woord 
van Jezus is een bekentenis tot een vrouw die haar politieke situatie goed heeft 
ingeschat. Het belijden van Jezus als Messias kan pas beginnen als de Messias 
zelf zich nijgt naar de mensen en hun situatie verstaat. Dan kan ook een gemeen-
schappelijke basis ontstaan voor bevrijding! Vers 19 is daarom ook een belang-
rijke conclusie: Heer, ik zie in dat u een profeet bent. De taak van de profeet was 
tevens de politieke situatie te doorzien en te duiden. Jezus is die profeet. 

aanbiddEn mEt inspiratiE En bEtrouWbaarhEid

De vrouw aan de Jakobsbron valt niet voor deze profeet op de knieën. Er staat 
nog te veel tussen hen in, tussen de Samaritanen en de Judeeërs. Niet alleen de 
bloedige geschiedenis, maar ook een ander struikelblok: de juiste plaats van 
aanbidding. 

De hogepriester (de vorst Hyrcanus, een Judeeër) had het heiligdom op de berg 
Gerizim vernietigd (108 v.Chr.). De Samaritanen hadden zo geen tempel meer. 
Herodes de Grote (37-4 v.Chr.) heeft daar een nieuwe tempel laten bouwen, ge-
wijd aan Augustus. De keizer had hem de stad Samaria gegeven en hij wijdde 
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de nieuwe baältempel aan deze ‘verheven’ Augustus. Het beoefenen van de ere-
dienst was nu staatscultus. Staatsgodsdienst en de baäl waren innig met elkaar 
verweven.
Voor deze Samaritaanse vrouw was dit een gruwel. Ik heb geen man (geen 
baäl), betekende voor haar dat ze niet meeboog voor de baäl van Herodes. 
Zodoende waren haar vijanden zowel de Romeinen als de Judeeërs. Ook de 
laatsten, want die vereerden hun God in de tempel van Jeruzalem, die allesbe-
halve een vredespolitiek ten opzichte van de Samaritanen voorstond. 
Wat wij al weten, maar de vrouw nog niet, is dat Jezus als profeet ook bezwaar 
heeft aangetekend – met een zachte vorm van geweld – tegen de eigen Judese 
tempel:

Maak deze tempel los en ik zal hem weer doen opstaan in drie dagen. 
(2,18)

De evangelist verduidelijkt hierna: Hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Nog 
anders gezegd: Hij sprak van de Messiaanse gemeenschap (‘Lichaam’). Dat wist 
de vrouw niet en de leerlingen gingen het ook pas later, na de opstanding, be-
grijpen.

In de tijd van opschrijven van dit evangelie (eerste eeuw na Chr.) is het duidelijk: 
beide volken hebben geen centrale plaats meer om te aanbidden: noch Jeruza-
lem, noch Gerizim. Voor wie moet men dan nog op de knieën vallen? Voor de 
Judeeërs die veelal de ideologie van deze wereldorde volgen, voor de goden 
van de markthal? 

Nu komt het cruciale stuk in deze dialoog:
U kunt op mij vertrouwen, vrouw, het uur komt dat jullie
noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
Jullie aanbidden zonder te weten wat,
wij weten wat wij aanbidden; de bevrijding is immers uit de Joden;
maar het uur komt en is er nu
dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden
in geestkracht en waarachtigheid (in Geest en waarheid),
want naar hen die hem zo aanbidden is de Vader op zoek. 
God is Geest, en wie hem aanbidden
moeten aanbidden in geestkracht en waarachtigheid.
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De vrouw zegt tot hem: Ik weet dat de Messias komt, hij die de Christus 
heten mag;
wanneer die zal komen, zal hij ons dat alles aankondigen;
Jezus zegt tot haar: IK BEN het, die tot u spreekt! (4,21-26)

Jezus geeft het voor Samaritanen scherp aan: de bevrijding is uit de Joden. (v.22) 
Wordt van deze vrouw en haar volk nu verlangd dat zij de prioriteit van de Joden 
erkennen? We moeten hier nauwkeurig luisteren. 
Jawel, eerst gaat het om het besef van de unieke waarde van de Thora, het besef 
van die bevrijding van Israël uit het diensthuis. Niet alleen het slavenhuis Egypte, 
maar elk angstenland dat verdrukt, ook Rome dus. Dat lezen we in Thora en 
profeten, in de TeNaCH van de Joden.

Toch blijft, ondanks het falen van velen in Israël (Judeeërs), de bevrijding komen 
uit de geschriften van deze Joden. Dit ‘Joods’ getuigenis is de bron van bevrij-
ding, ook in het Johannesevangelie! We lezen toch van de Jood Jezus Messias, 
de zoon van Jozef uit Nazaret in Galilea (1,45). Het gaat om het Jodendom dat 
de traditie Messiaans doorleeft en politiek durft te vertalen naar die bevrijding 
uit het slavenhuis: tegen de wereldorde en tegen de aanpassing aan de macht 
van de Judeeërs. 

Deze stellingname lokt natuurlijk reacties uit: Jezus is voor sommige Judeeërs 
geen echte ‘Jood’ meer. Hij legt zich niet voldoende bij de traditie neer. Volgens 
hen doorbreekt hij het sabbatsgebod: Zeggen wij niet terecht dat Gij een Sa-
maritaan en een bezetene zijt? (8,48) Voor de Judeeërs is Jezus een vijand, een 
Samaritaan. Voor de Samaritaanse vrouw is hij een ‘Judeeër’, een ‘Jood’, niet 
een van hen!

Hiermee wordt door Johannes het dilemma van de Messiaanse beweging in 
het land Samaria uit de doeken gedaan. De oorzaak hiervan is de ‘Joodse’ 
oorsprong van deze beweging; ‘Joods’ met een kanttekening, maar blijvend ver-
ankerd in die traditie van de Thora. 
Jezus verduidelijkt dan ook: Er komt een uur, en dat is nu, dat men de Vader aan-
bidden zal in geestkracht en betrouwbaarheid, of anders gezegd: inspirerend en 
vertrouwend. God dynamisch dienen, dat is het adagium. 
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Zo verstaan betekent dit: God is geest, hij geschiedt als inspiratie, hij waait waar-
heen hij wil en we weten niet waar dit altijd vandaan komt. Zijn Naam, zijn 
identiteit is bevrijden, van onder welk slavenhuis dan ook. Dus, andere goden 
worden niet getolereerd!

ik WEEt dat dE mEssias komt

De Samaritaanse vrouw reageert op de Messiaanse tonen. Ik weet dat de Messi-
as komt, die Christus genoemd wordt. (v.25) Het Messiaans verlangen is gewekt. 
Heeft bovendien deze Messias Jezus niet gezegd: de ure komt en is nu (v.23)? Als 
het Messiaanse uur doorbreekt, vallen haat en vijandschap weg, vallen muren 
die scheiden om en komt er ruimte voor ontdekking van elkaar. Niet het heilig-
dom waar men aanbidt is essentieel, maar wel de spirit waarmee dat gepaard 
gaat.

Op die Messiaanse toon van de vrouw antwoordt Jezus nu: IK BEN het, die met 
je spreekt. Verrassend, Jezus openbaart zich. Dat IK BEN horen we hier voor de 
eerste maal. We horen het 24x in het Johannesevangelie als uitdrukking van Je-
zus’ verbondenheid met de Vader: als woord-en-daad van de HEER. Die Naam 
betekent bevrijding (Ex 3,14), maar is ook de grond van een profetisch bewust-
zijn, dat alle goden en machten doet zwijgen. De persoon met wie deze vrouw 
spreekt, is de ‘vleesgeworden’ gestalte van IK BEN. 

Dit vredesgesprek tussen de Messias en de vrouw aan de Jakobsbron laat zien 
hoe God in de praktijk geschiedt. Op het moment dat Jezus de blokkades aan-
pakt tussen Judeeërs en Samaritanen, dán geschiedt de Naam, IK ZAL ER ZIJN. 
Daar IS HIJ. Daar worden barrières en muren geslecht. Als Jezus bovendien 
zegt: IK BEN het, die met je spreekt, verbindt hij de godsnaam met hun beider 
geschiedenis. De bevrijdingsgeschiedenis vanaf de exodus geldt gemeenschap-
pelijk voor Samaritanen en Judeeërs. De tijd is er ‘nu’ rijp voor! 

 Egbert ROOZE

1 The New Testament in Hebrew and Dutch, Cambridge z.j., p.183 (Hebr.) en Berit 
hachadasjah (Nieuw Testament), vertaald en gedrukt voor de London Society, Londen 
1913, p.193.

De Samaritaanse vrouw 203


