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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
  De ontmoeting met de vrouw bij de put. 

Zondag  27 maart 2011 
 
Zingen: Psalm 25 
Welkom, votum, groet 
Zingen Psalm 42:1 
Kyrie gebed  
Zingen: SOW 75B, 
Heer ontferm U. 
 
 

Dienst van de voorbereiding 
Gebed om de Heilige Geest 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Johannes 4:1-15 
Zingen Lied 75: 4 en 5 
2e lezing: Johannes 4:16-30 
Zingen uit de speciale bundel voor deze 40 
dagen tijd 3e vers: ‘’voel je je alleen gelaten …’’ 
 
Preek:  
Alweer dit verhaal? Bij de School-Kerkdienst 
kwam dit verhaal aan de orde en ook ds. 
Bloemink preekte hier onlangs ook over. Het 
stond voor deze zondag op het rooster. Samen 

met het leerhuis is 
besloten deze tekst 
toch weer centraal te 
stellen. Want er kan 
nog wel vaker over 
gepreekt worden. 
Alles is voorbereid 
rond dit thema. Vraag: 

‘’Wie heeft er wel eens echt dorst gehad? Zo 
van; ik heb echt vocht nodig anders val ik om?’’ 
Antwoorden: ‘’Na de griep; Na de operatie.’’ We 
hebben vaak wel vocht tot onze beschikking. 
En water is er altijd wel voorhanden. De 1e laag 
in dit verhaal verteld ons dat er water nodig is, 
want de vrouw heeft dorst en de mensen 
hebben water nodig. De 2e laag is de 
geestelijke vraag want nu heb ik het nodig, 

zoals de hinde uit Psalm 42 het nodig had. Deze 
Samaritaanse vrouw gaat naar de oude bron die 
Jacob gegraven had. Hier wordt de geestelijke 
bron mee bedoeld. Ze gaat terug naar de 
oorsprong van het oude Israel. Veel mensen zijn 
met de Bijbelverhalen opgegroeid. Het gevaar ligt 
dan op de loer dat ze een eigen leven gaan 
leiden… Maar hoe gaat het met hun eigen dorst? 
Deze vrouw heeft al haar verlangens gestild. Wat 
is nu de situatie? Waar gaat het hier om? Wat 
staat er? Ze gaat alleen, op het 12e uur op het 
heetst van de dag, naar de put om water te 
halen. En ze heeft geen man. Dit is heel 
ongewoon. Misschien is ze wel steeds 
uitgehuwelijkt geweest, zoals de joodse wet dit 
voorschrijft, omdat haar mannen steeds stierven. 
Of misschien is ze wel seksueel misbruikt zodat 
ze eigenlijk niemand heeft. Ze is uitgeput en ze is 
opzoek om weer mens te zijn. De relaties moeten 
hersteld worden want ik ben ook de moeite 
waard. Daarom gaat ze naar de bron. En daar 
ontmoet ze Jezus. Let nu eens op de 
tegenstellingen: Een vrouw ontmoet een man. 
Iemand uit het achtergestelde gebied ontmoet 
iemand uit Judea. Een verworpene ontmoet een 
rabbi, een leraar. Nee, 
dit loopt niet uit op 
miscommunicatie; dit 
gaat ergens over. Dit 
is een zoektocht naar 
de God van Israel. De 
traditie geeft haar 
geen ruimte meer 
want ze wordt keer op keer afgewezen. Ze heeft 
het nodig om weer bij het water te komen. Jezus 
wijst haar niet af, Hij stapt over tegenstellingen 
heen, hij is niet negatief en geeft haar toegang tot 
de oude Bron. Het gaat hier om de Geest van de 
waarheid. Jezus heeft geen emmer nodig want 
hij is zelf de emmer. Hij staat in contact met de 
Bron en hij ontsluit voor haar de toegang tot het 
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Levende Water. Hij is zelf de sleutel. De vrouw 
proeft dat het goed is en zegt ‘’ Geef mij van dit 
water …’’. Dit mag, maar hiermee is het niet 
klaar. Nu komt de omslag. Jezus begint te 
vragen. Hij vraagt naar haar man. Deze vraag 
is nodig. In de relatie tot God moet je ook je 
eigen relaties onder ogen zien. Zelfacceptatie. 
Jezus zegt: Wat u zegt is waar. Ze mag er zijn. 
Ze moet loslaten waar ze mee bezig is en ze 
moet opnieuw beginnen. Dit lijkt wel een 
therapie. Ze gaat terug en: de mensen 
luisteren, de mensen komen ook naar de bron. 
Ze is weer op haar voeten gezet. Van 
eenzaamheid naar gemeenschap. Van dood 
naar leven. De relaties worden hersteld. Zij 
wordt; prediker, evangelist. Ze is heel gemaakt. 
 
Wij hebben dit verhaal gelezen en aangehoord. 
Maar dit verhaal gaat over ons zelf. Wij worden 
ook op pad gestuurd om te ont-moeten, om te 
vertalen als we eenzaamheid en leegte 
ontmoeten. Als de traditie ons tegen werkt. Als 
we leeg zijn. Veel verhalen gaan over bekeren 
en omkeren. De Jezus verhalen gaan over ons 
zelf. Jezus doet geen schokkende dingen om 
bij deze vrouw te komen. Maar het brengt wel 
een schok te weeg om haar en haar mensen te 
redden … Amen. 
 
Orgelspel: (Melodie lied 13, Is dit is dit mijn 
Koning …) 
Zingen uit de 40 dagen bundel Het Keervers 
vers 1 en 3:‘’ Hoe komme wij troch de tiid…..  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Kerk in Actie Binnenlands 
Diaconaat. 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
 
 

Bloemen:  
De liturgische 
bloemschikking stelt 
een bron voor – 
blauw water tussen 
stenen -, waaruit 
leven komt – groen 
gras is teken van 
vruchtbaarheid. 
Gemaakt door Mevr. 

L. van Lune. De opening in de boog is weer iets 
groter. 
Het bloemstuk gaat naar de familie Klaas Adema 
, Jacob 
Algerasingel. 
Deze was 
gemaakt door 
Gina 
Turkstra.  
 
Een ieder 
wordt 
uitgenodigd 
om vanavond 
deel te nemen aan een sobere maaltijd in de 
Fikarij.  
1 en 2 april wordt er door onze jeugdleden: 
Wilma Bos en Trixt Lindeman meegewerkt aan 
een PKN regio-jeugd toneelstuk in Wergea en 
Deinum.  
 
Welkom nieuw lid: Jan Wassenaar, Jacob 
Algerasingel, vader van Tineke en Gysbert. 
Vertrokken mevr. Wolters, van de Legedyk naar 
de Bennemastate te Hudegaryp.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Heenzending en Zegen 
Zingen: Lied 225: 1, 2 en 3. 

 

Medewerkers 
Voorganger: Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:      Albert Minnema 
Koster:         Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling: Dick Wijbenga 
Diakenen: Janny Lindeman en Tjitske Visser 
Met medewerking van het Praethuys.  


