
OVERWEGING DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD, ST. 

BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 12 MAART 2023 (Ex. 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8 en 

Joh. 4,5-42) 

 

Zowel in de eerste lezing als het evangelie staat water centraal. We weten dat leven zonder 

water onmogelijk is, maar dat is het ook met een te veel aan water. Het is een waarheid waar 

we door de klimaatverandering voortdurend mee geconfronteerd worden. In veel landen is 

leven zo goed als onmogelijk doordat er al jaren geen regen meer valt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

terwijl andere regio’s geteisterd worden door vreselijke overstromingen als gevolg van 

immens veel regen.  

 

Het is dus niet verwonderlijk dat in de eerste lezing de Israëlieten in de woestijn zwaar 

ontevreden zijn omdat ze al dagen dorst lijden. Zelfs zo ontevreden dat ze spijt hebben dat ze 

de vleespotten, de slavernij van Egypte ontvlucht zijn, want daar stierven ze ten minste niet 

van de dorst. Dat maakt duidelijk dat ze nog niet weten dat God zijn volk niet in de steek laat. 

Door zijn toedoen doet zich zelfs iets onmogelijks voor: er komt water uit een rots. En zo 

richt dat verhaal zich ook tot ons. Want ook wij worden soms geteisterd door ellende, 

tegenslagen, ruzies, zodat we ons net als de Israëlieten afvragen: ‘Is God nu bij mij of niet? 

Helpt Hij mij of laat Hij mij in de steek?’ 

 

Het zijn vragen die velen zich stellen. Vragen die ontstaan bij tegenslag, onzekerheid en angst. 

Vragen die in het evangelie ook bij de Samaritaanse vrouw opwellen. Hoe kan een Joodse 

man aan een Samaritaanse vrouw te drinken vragen, vraagt zij zich af. Joden willen immers 

niets met Samaritanen te maken hebben, want dat zijn halve heidenen volgens hen. En 

mannen praten in het openbaar zeker niet met een vrouw. En om nog meer vragen op te 

roepen, gebruikt Jezus een taal die de vrouw helemaal niet begrijpt. Eerst vraagt Hij water uit 

de bron, ‘Vrouw, geef Mij te drinken’ en dan zegt Hij dat Hij zelf levend water had gegeven 

als zij Hem om water gevraagd had. Maar wat is levend water? Dat Jezus daarmee de 

verfrissende aandacht en de bemoediging voor alle mensen, de liefde, vrede en vreugde van 

zijn Blijde Boodschap bedoelde, wist de vrouw niet. Kan ze wellicht ook niet weten, maar 

toch doet zich bij haar een merkwaardige ontwikkeling voor. Een ontwikkeling in geloof. Dat 

merken we in haar aansprekingen. Eerst noemt ze Jezus een Jood, daarna spreekt ze Hem aan 

met ‘Heer’, vervolgens noemt ze Hem een profeet, en ten slotte sluit ze niet uit dat Hij de 

Messias is. En om het helemaal af te maken, wordt ze zelfs zijn eerste missionaris: ze rent 

naar de stad en vertelt enthousiast aan haar stadsgenoten dat ze misschien de Messias ontmoet 

heeft. En zo wordt die Samaritaanse vrouw met haar duister verleden niet alleen een 

voorbeeld van geloof in Jezus voor haar stadsgenoten, maar ook voor ons, want onze weg is 

vaak ook een weg van vallen en opstaan in het geloof en in de woorden die God in Jezus tot 

ons spreekt. 

 

De veertigdagentijd is toegroeien naar Jezus en naar zijn woorden en daden van liefde, vrede 

en vreugde voor alle mensen. Hij had echt aandacht voor iedereen, en die aandacht had Hij 

zelfs nog meer voor armen, zieken, ouden, zondaars, melaatsen, blinden, kreupelen: allemaal 

mensen die er net als de Samaritaanse vrouw niet helemaal bij hoorden. Laten wij dezelfde 

weg gaan die de Samaritanen uit de stad Sichar gegaan zijn, niet in Hem geloven omdat een 

ander het zegt, maar omdat wij zelf Hem gehoord en gezien hebben en weten dat Hij 

werkelijk de Redder van de wereld is. 

Amen. 

 

 


