
Preek over Joh.4:39 gehouden op 5 augustus 2018 in de serie "Op zoek naar Jezus" - 

"De getuige"      (lezing: Joh.4:27-42) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. (dia 1) Het begint er voor de boeren steeds zorgelijker uit te zien. Als je langs de velden rijdt, 

wordt het steeds zichtbaarder: het land smacht naar water. Er zijn graslanden, waar koeien 

liepen - ze zijn er niet meer, want ze vinden er te weinig van hun gading. En er zijn akkers, 

waar anders de mais veel hoger stond en de aardappels er veel beter voor stonden. Er dreigt 

straks weinig te oogsten te zijn. En wintervoorraad voor het vee - in verscheidene stallen zijn 

ze al begonnen die aan te spreken. Nu kan er natuurlijk nog wel wat gebeuren. Maar dat men 

zich in de agrarische wereld zorgen maakt, dat kan ik goed begrijpen.  

 Want er zit iets spannends in het leven op een boerenbedrijf (dia 2). Als je werkt in een 

fabriek, of je maakt dingen, dan kun je zien wat je doet. Het product groeit onder je handen. Je 

ziet wat je maakt. Maar dat is in de landbouw anders. In de landbouw zit er een gat tussen het 

werk en het resultaat. Een boer staat altijd in de spanning tussen zaaien en maaien. Er staat een 

spreuk in de Bijbel, die het heeft over 'in tranen zaaien en met gejuich maaien'. Want als je 

zaait, dan gooi je iets weg. Je geeft het uit handen. En dan begint het wachten. En tijdens dat 

wachten kan er van alles gebeuren. Het kan te koud blijven. Het kan zo nat zijn, dat de oogst 

verrot op het land. Er kan een ziekte komen in de aardappels. En het kan - zoals we nu 

meemaken - ook veel te droog zijn. En ook al kunnen we er tegenwoordig wel heel wat aan 

doen - de landbouw heeft zich ontzettend ontwikkeld - iets van dat oude spreekwoord blijft 

waar. Of er iets te juichen valt, dat merk je pas bij de oogst. En het kan gebeuren, dat de tranen 

blijven. En daarom kijk je met zorg naar het veld, en je luistert gespannen naar het weerbericht. 

Ik kan me de zorgen van de boeren best voorstellen.  

 Want ik denk weleens: Ik lijk ook een beetje op een boer. En de kerk lijkt wel wat op 

de landbouw. Ook bij ons leeft er iets van die spanning, ook bij ons zit er dat gat tussen ons 

werk en het resultaat (dia 3). Niet voor niets vinden we in de Bijbel heel wat agrarische 

gelijkenissen, over een boer die zaait, over onkruid op het veld, over een man die een boom 

plant of over de eigenaar van een wijngaard.  

 Want ook in de kerk en ook in het geloof zijn we aan het werk, we zaaien het woord, 

we proberen verkeerde takken weg te snoeien, we proberen zieke gedachten te bestrijden, maar 

of het werkt? Het resultaat hebben we niet in handen. En de oogst - de echte oogst - die is nog 

ver weg: die zal er pas zijn aan het einde van de tijd, dan zullen we kunnen zien of ons werk 

iets heeft opgeleverd dat blijft.  

 Af en toe zit ik wel eens te mijmeren bij het grasveldje achter mijn huis. U kunt het 

gelukkig niet zien. Want sinds de laatste keer dat ik het heb gemaaid is het helemaal bruin 

geworden. En dan denk ik weleens: kan dit nog wat worden? Ja, er is wel wat gaan groeien, er 

is wat groens te zien tussen al dat dorre. Maar dat is bijna allemaal onkruid. Dat doet het vreemd 

genoeg nog wel.  

 En dan peins ik over de kerk, en dan denk ik: daar is het soms ook zo. Als het niet zo 

goed gaat met het geloof, als kerken leger worden en ouder - onkruid vind je altijd wel, giftige 

tongen, conflicten die de sfeer bederven - strijd over dingen die er eigenlijk voor onze 

boodschap helemaal niet toe doen.  

 Gelukkig is er meer te zien bij mijn grasveldje: ik zie toch ook weer wat groene 

grassprietjes tevoorschijn komen. Niet alles is dood! En die bemoedigende ervaring, die doe ik 

gelukkig ook op in de kerk. Er zijn de kleine verrassingen, ook in dorre tijden. Soms is er opeens 

wat bloei. Dan leven er dingen op! En natuurlijk moet je wel goed kijken, want soms kan het 

zijn dat het het echte niet is, dan is het meer een opwelling dan echt geloof, maar soms zie je 

ook dingen waar je echt blij van wordt, waar een bemoediging van uitgaat (dia 4).  



 

2. Ja, dat maken we vanmorgen ook in ons Bijbelgedeelte mee. We horen hier over een 

bemoedigende ervaring in Jezus' leven. De leerlingen van Jezus hebben het eerst niet eens in 

de gaten. Ze zijn bezig met gewone dingen: eten en drinken halen, en zorgen voor hun Meester: 

die moet toch wat eten. Maar Jezus heeft er even geen behoefte aan! Hij ziet iets gebeuren, iets 

onverwachts! Jullie weten toch wat normaal is, in de landbouw en in de kerk: eerst komt het 

zaaien, en pas na veel geduld het maaien. Maar kijk nu eens over het veld! Zie je niet wat eraan 

komt? De velden zijn wit om te oogsten. Want Jezus ziet een menigte mensen komen, en de 

kleur van hun kleren was in die tijd meestal wit. Het zaaiwerk is nauwelijks gedaan, en de oogst 

komt eraan!  

 En natuurlijk, dat moet je nog afwachten. Als mensen toestromen, dan zegt dat nog niet 

alles. Succes is iets anders dan zegen, dat moeten we zeker in de kerk altijd heel goed beseffen! 

Maar er zit hier wel iets heel bijzonders in.  

 Allereerst (dia 5): dit gebeurt in het land van de Samaritanen! En Samaritanen, dat 

waren in de ogen van de Joden op zijn gunstigst halfbakken gelovigen. Jezus heeft het in het 

gesprek met een Samaritaanse vrouw ook zelf nog gezegd: Het heil, de redding, die komt uit 

de Joden. In het ergste geval zag men ze zelfs als vijanden, ketters, een bedreiging voor het 

ware geloof. Er waren zelfs wel rellen tussen beide groepen. Maar waar Jezus onder zijn eigen 

volk altijd op weerstand stuitte - hier bij de Samaritanen ziet hij de mensen toestromen. Er is 

openheid, echte nieuwsgierigheid naar Hem.  

 En dat als resultaat van een evangeliste, die eigenlijk totaal ongeschikt was (dia 6). Want 

in de eerste plaats was het een vrouw - en dat klinkt vandaag heel discriminerend, maar vrouwen 

werden zelden geloofd, zeker in het grote publiek. Getuigen, mensen met gezag en recht van 

spreken, dat waren in de regel mannen. En dan: wat voor een vrouw! Dat ze met Jezus gepraat 

had, midden op de dag, terwijl de zon hoog aan de hemel stond, was veelzeggend. Dan ging 

niemand water putten, en juist daarom ging deze vrouw. Ze ontweek de mensen. Want ze stond 

slecht bekend. Ze had een heel verleden met mannen, en nu kun je dat natuurlijk niet allemaal 

op haar bordje schuiven, maar je weet hoe de mensen zijn. "It wie net sa 'n foarnamen ien", 

zeggen ze dan in Friesland. Maar na haar gesprek met Jezus is er wat met haar gebeurd, en ze 

is naar de mensen van het dorp gegaan, en ze heeft getuigd van wat ze heeft meegemaakt, ze 

heeft iemand ontmoet die haar helemaal doorgrondde, die heel haar leven kende, en haar toch 

niet afstootte! "Moet dat niet de Messias zijn?".  

 Het is een onwaarschijnlijke getuige. Maar de mensen luisteren, en nu komen ze naar 

Jezus. Ze zijn gegrepen door haar verhaal! Ja, hier in Samaria ontmoeten we echt geloof (dia 

7). De mensen luisteren echt naar Jezus. Ze vragen Hem of Hij niet even kan blijven. En dat 

zonder wonderen, zonder tekenen, zonder genezingen - daar kwamen de mensen meestal wel 

op af. Maar hier zijn het vooral de woorden van Jezus. Op een gegeven moment zeggen ze 

tegen de vrouw: We geloven niet om wat jij hebt gezegd. We geloven zijn woord. We hebben 

het zelf gehoord. En dan geven ze een geloofsbelijdenis af, die in heel het evangelie van 

Johannes zeldzaam is: we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is. Ze hebben het 

echt begrepen, het hart van Jezus' boodschap: God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om 

de wereld door Hem te redden. De wereld! Dus ook de Samaritanen. Dus ook een vrouw met 

een bedenkelijk leven. In de droogte van Israël bloeit er nieuw leven op - bij de Samaritanen! 

Wat een bemoediging voor Jezus, die kort daarna zeggen moet dat een profeet in zijn eigen land 

niet wordt geëerd!  

 De velden zijn wit om te oogsten, hier onder deze halve heidenen. En de leerlingen zien 

het tot hun verbazing, en ze horen de gesprekken, en ze zien de reacties. Er gebeurt iets moois 

rondom Jezus, rondom het evangelie!  

 



3. Gemeente, ik wilde wel, dat wij dat ook meemaakten. Wat zou het machtig zijn als in onze 

tijd ook weer mensen begonnen toe te stromen. Er is wel wat, er zijn wel wat groene sprietjes - 

het Friesch Dagblad tekent deze zomer prachtige verhalen op van mensen die het geloof in God 

hebben gevonden. Maar zoiets bemoedigends als toen?  

 Maar wat doet een boer die hoopt op een glanzende oogst? Hij gaat geduldig zaaien, 

zorgvuldig, doet zijn dagelijkse werk. En andere weg naar een gouden opbrengst is er niet. En 

zo is het ook voor ons. We kunnen het wel in onze geschiedenis nalezen: hoe komt dit wonder 

tot stand? Maar de weg is wonderlijk gewoon (dia 8).  

 Het is een zaak van toewijding, de simpele toewijding van Jezus. Hij is ervoor gegaan 

toen Hij op aarde was. En toen Hij doodmoe bij de put zat zei hij niet: verdikkie, komt er toch 

weer iemand naar me toe, Ik trek me terug. Hij sprak met de vrouw die op zijn pad kwam. Want 

Hij was toegewijd, toegewijd aan zijn opdracht, zijn leven, zijn eten en drinken was: gaan voor 

het evangelie, zijn zending vervullen. Bemoedigingen in het geloof, die beginnen vaak bij 

toewijding van gelovigen. Mensen die gewoon staan voor hun overtuiging met heel hun leven. 

 En vervolgens is het een zaak van een eerlijk getuigenis (dia 9). De Samaritaanse vrouw 

gaat naar de mensen met een eerlijk verhaal. Waar ze zich vroeger verstopte, komt ze nu naar 

buiten. Want als ze zegt: Hij heeft me alles wat verteld van wat ik gedaan heb - dan zit daar een 

verborgen bekentenis in. En denk daar niet te gering over! We zien het in onze wereld, dat als 

er erge dingen zijn gebeurd, foute dingen, dat daaromheen de ontkenning bloeit. Of het nu is 

uit schaamte of uit zelfzucht, om straf te ontwijken of gevolgen uit de weg te gaan - mensen 

liegen, tot op het hoogste niveau. Deze vrouw kwam met een eerlijk verhaal. En het is dat 

eerlijke verhaal dat iets losmaakte. De kerk zou de plek moeten zijn van de eerlijkheid. Het zou 

de plek moeten zijn waar mensen met hun echte verhaal komen. Omdat het kan, omdat er een 

liefde en aanvaarding is die daar ruimte voor geeft.  

 En zo ontstaat er ook ruimte voor de echte kracht achter alles: het woord van Jezus (dia 

10). Want natuurlijk, we kunnen in een verlangen naar bloei op de dorre akker van onze wereld 

van alles bedenken. We kunnen de dingen eromheen zo gunstig mogelijk proberen te maken. 

Maar uiteindelijk komt de kracht uit het zaad, uit het Woord. Dat is de bron van alle bloei. 

Daarom is het zo mooi wat die Samaritanen zeggen: we hebben het zelf gehoord. Er begon 

geloof te ontstaan door het getuigenis van de vrouw. Maar "nog veel meer mensen kwamen tot 

geloof door wat Jezus zei", door het Woord, staat er letterlijk, in die twee dagen dat Jezus bij 

hen bleef. Want de groeikracht voor het ontstaan en het bloeien van geloof, ook vandaag, kun 

je nergens anders vinden dan in de boodschap van Jezus. Alleen wat daaruit opkomt, is echt.  

 Het is waar, wij zijn net als de boeren. We leven tussen zaaien en maaien. En de echte 

oogst, die zal er zijn over zoveel tijd, aan het einde van de wereld. Maar af en toe mogen we 

iets bemoedigends zien. Dan zien we het Woord werken, door de toewijding en de eerlijkheid 

van mensen. Ik maak het af en toe mee, net zoals ik het meemaak als ik naar mijn dorre 

grasveldje keek: er schieten groene sprietjes op, die hoop geven. En er zijn ook hier mensen, 

die kleine wonderen hebben meegemaakt, soms na lang wachten, na jaren geduld, bij een 

familielid voor wie ze baden, bij kinderen die nooit uit hun hart waren. En die kleine ervaringen, 

die geven ons de moed om toegewijd te blijven, en eerlijk. Want dan ontmoeten ook wij iets 

van de kracht van het Woord. Dan is het niet alleen aangezegd, vertelt door anderen. Dan 

hebben we het zelf gemerkt, zelf gehoord. En dat laat het geloof bloeien. Daar mogen we veel 

van verwachten, zelfs vandaag.  

 

       Amen.  


