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Water is een van de belangrijkste symbolen in ons geloof. Over vier weken, in de Paasnacht, 
zal het weer gewijd worden, om ermee te dopen en mensen te zegenen. Water wast ons en lest 
onze dorst, maar water kan ons ook bedreigen. Het evangelie van vandaag vertelt over dat 
God ons levend water wil geven, waardoor onze diepste menselijke dorst gestild kan worden. 
In deze viering, in woord en sacrament, mogen wij dat water alvast proeven, vooruitlopend op 
Pasen. Laten we ons hart openen voor al het goede dat God ons aanbiedt. Erkennen we eerste 
in stilte onze zonden om het mysterie van de eucharistie waardig te kunnen vieren. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Water, in Zuid-Oost Azië is het in 2004 als een verwoestende zondvloed op de mensen 
afgekomen en ontelbaren hebben hun leven erbij verloren. Wie kan daar water ooit nog als 
iets moois zien. Toch wordt er daar ook weer water gedronken en wordt er gewassen en gaan 
vissers weer de zee op. Hoe verschrikkelijk water ook kan zijn, het zal toch ook altijd nodig 
zijn, we kunnen er geen dag zonder, het is symbool van alles wat ons in leven houdt. Alle 
leven heeft water nodig. Toen enkele weken geleden de waterleiding hier in de Achterhoek 
een dag buiten dienst was, was het water in de winkels meteen uitverkocht. Ook het volk 
Israel in de woestijn begon begrijpelijk te jammeren toen ze het meest wezenlijke misten: 
water. Op aanwijzing van God sloeg Mozes toen op de rots en er stroomde water uit. Maar het 
was toch meer dan alleen maar een dorstlesser. Het was ook een teken dat God zijn mensen 
niet in de steek liet. Water is ook een teken van veel meer, van de geestelijke gaven die God 
ons wil geven; denk maar aan het water van de doop. 
 
Het evangelie van vandaag vertelt ons dat Jezus dorst had en dat hij in het land van de 
Samaritanen bij een put zat. Hij raakte in gesprek met een vrouw en vroeg haar om wat water 
voor hem te putten; hij had dorst. Maar zoals zo vaak in het Johannes-evangelie krijgt dat 
gesprek een veel diepere lading. De vrouw is verbaasd dat hij als jood met haar wil praten, 
want normaal bestond er geen contact tussen joden en Samaritanen. En Jezus vertelt haar dat 
God mensen veel meer kan geven dan alleen maar drinkwater en dat hij door God gezonden is 
om levend water aan de mensen te geven. De vrouw begrijpt dat niet meteen. Ze is vooral 
bezig met het dagelijkse probleem van drinkwater en waswater. Maar langzaam gaat er in 
haar iets open. Een dieper verlangen. Ze vertelt over haar verleden; die man blijkt haar te 
kennen en haar niet te veroordelen. Dan gaat ze langzaam verstaan wie Jezus is en dat hij 
Gods Zoon is, gezonden om de wereld heil en genezing te brengen. En als ze vraagt: Heer, 
geef mij van dat levende water, dan is het haast een gebed. Ze verstaat opeens iets meer van 
Gods liefde. Ze voelt zich gekend en geaccepteerd. Na al die momenten van eenzaamheid, 
van jezelf waardeloos vinden, want niet meer weten hoe verder, is er hier iemand die haar het 
gevoel geeft dat ze de moeite waard is, dat ze een kostbaar mens is, hoeveel er ook fout 
gegaan is in haar leven. Ze vergeet de zorgen om het dagelijks bestaan, ze vergeet die 
vreemdeling een beker water te geven, het is alsof in haar het levende water gaat stromen, het 



water van Gods liefde, die mensen ruimte en vertrouwen geeft. Haar bestaan krijgt weer 
glans. 
 
Als je wist wat ik je kan geven; als je wist hoe groot Gods gave is. Vaak leven wij alleen maar 
bij de nuchtere feiten, in een zekere berusting omdat het nu eenmaal niet anders is. Wij bidden 
onze vaste gebeden, maar durven nooit om iets bijzonders te vragen, bang als we zijn dat het 
gebed niet verhoord wordt. Als je wist wat God je kan geven, veel meer dan je bedenken kunt. 
Geloven is toch ook vertrouwen in het onvoorziene, in het misschien wel onmogelijke. 
Vertrouwen dat Hij er elke dag weer zal zijn, vertrouwen dat hij je onverwachts altijd zal 
geven wat je nodig hebt en meer dan dat. Jezus zaait in het hart van die vrouw geloof en 
vertrouwen en zelfs enthousiasme; ze gaat ervan vertellen aan haar dorpsgenoten. Ze had 
nooit gedacht dat haar zoiets zou overkomen. 
 
God heeft bijzondere gaven voor ons in petto, gaven die als levend water in ons zijn, die zo 
gaan stromen dat ze onze innerlijke dorst lessen en waarmee we ook anderen  te drinken 
kunnen geven. Die gaven noemen we meestal genade. Het zijn de gaven van innerlijke kracht 
en moed; van vergeving en vrede; van liefde en zorg voor onze naaste; het zijn de gaven van 
vertrouwen en geloof ook als we ziek zijn of verzwakt. Zulke gaven wil hij ons geven, maar 
durven we ze ook te ontvangen? en durven we er ook om te vragen? Vastentijd is niet alleen 
een tijd van soberheid en extra zorg voor de naaste; het is ook een tijd van meer toeleg op het 
gebed. ‘Geef mij van dat levende water’, vroeg die vrouw; waarom zouden wij dat ook niet 
vragen? En laten we dan meer heel concreet invullen welke genadegave wij het meest nodig 
hebben, en laten we er dan met aandacht en aandrang meerdere keren om vragen om God 
duidelijk te maken dat we er echt naar verlangen. Bidden is geen plichtpleging, maar is het 
uitdrukken van je verlangen, van wat je echt graag wilt. ‘Geef mij dat levende water’, zei de 
vrouw. Ons gebed kan zijn: geef mij vergeving van wat er fout ging; geef mij genezing of 
innerlijke vrede; geef mij meer geloof; geef  mij een teken van uw liefde. Durf er maar om te 
bidden; soms lijkt het eindeloos te duren voor ons gebed verhoord wordt. Maar soms komt het 
zomaar, zoals bij die Samaritaanse vrouw. God wil ook ons zijn gaven schenken.  
 
Zelfs het geloof dat daarvoor nodig is, wil hij ons graag geven. ‘Hij is het die ons door het 
geloof toegang heeft gegeven tot die genade waarin wij staan’ zegt de apostel Paulus in de 
eerste lezing, en hij gaat verder: ‘Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest 
die ons werd geschonken.’ Ons gebed om dat levende water is allang verhoord in de Heilige 
Geest die wij hebben ontvangen. En Hij blijft ons zijn gaven schenken: in de eucharistie 
schenkt Hij ons alles, schenkt Hij ons zijn Zoon en al zijn liefde. Dat is een bron die niet meer 
ophoudt te stromen. Laten wij daarbij stil staan en daarop vertrouwen, speciaal in deze weken 
voor het Paasfeest. Wat wij dan gaan vieren, de gave van het levende water uit het hart van 
Jezus, is al werkelijkheid, een gave die groter is dan wij ooit kunnen beseffen. Amen. 


