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Gelezen; Micha 4:1-7 en Johannes 4:5-26 
Titel: Ga je weg….. 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Mensen zijn onderweg, mensen gaan hun weg. Op heel veel verschillende manieren. 
Zelfs als mensen blijven zitten waar ze zijn is het mogelijk dat ze op weg zijn. Op 
weg met hun gedachten, op weg in een gesprek, in een ontmoeting. Toen wij als 
commissie deze dienst voorbereidden zaten we redelijk stil in de Potkaamp., hier 10 
vlakbij, en in onze  gesprekken waren we op weg, op weg met elkaar om te zien wat 
teksten betekenen, wat de teksten voor ons betekenen en waar we tegen aan lopen 
en wat ons op weg helpt. Ga je weg, dat kan op veel manieren.  
En in de teksten is er ook beweging, mensen gaan op weg naar de berg met de 
tempel van de Heer. In een visioen op weg, volken stromen samen om te leren, om 15 
de wegen te gaan die voor hen liggen. En zij zullen de oorlog niet meer leren, maar 
ontdekken dat God als koning zal zijn voor altijd en dan zullen de kreupelen 
verzameld worden en verstrooiden bijeengebracht als op een weg om te gaan. 
Waarbij er de vrijheid is om te gaan. Laat andere volken hun eigen goden volgen-wij 
vertrouwen op de naam van onze God. Zij mogen hun wegen gaan, zo kun je dit 20 
lezen en zo lazen wij het. Wij waren op weg, met elkaar, zittend en pratend. Bijna 
zoals Jesus sprak met die Samaritaanse vrouw, een gesprek waarin beiden tot 
inzicht komen. Jesus lijkt hier te ontdekken dat hij de messias is, daar bij die bron. 
Zij, de vrouw ontdekt dat God op veel plaatsen aanbeden kan worden, in de tempel 
maar ook elders. Zittend bij die bron zijn beiden als het ware op weg, gaan hun weg. 25 
En Jesus is ook op reis, reist door Samaritaans gebied. De vrouw is op reis om water 
te putten uit de bron. Midden op de dag, een vreemd tijdstip. Misschien had zij daar 
haar redenen voor op haar weg door het bestaan. Maar zij komt om water te putten 
en Jesus vraagt haar te drinken, vraagt om water. Toen wij als commissie hierover 
spraken was er dat moment dat het water in grote stromen van de hemel naar 30 
beneden kwam. Het geluid dat u vlak voor de dienst hoorde leek daar heel sterk op. 
De bron was als het ware ineens heel dichtbij, ook wel levend water want het 
stroomde. En dus niet helemaal hetzelfde als de duiding van Jesus die de bron heel 
geestelijk maakt. Levend water, water dat Jesus geeft, is water waarna je nooit meer 
dorst hebt. Het is als het ware een bron in jezelf, een bron die in jou geplaatst is, of 35 
aangeboord. Waarbij water aanwezig is en dan niet in een onheilspellende 
hoeveelheid, niet als de watermassa’s die bedreigen, maar als een bron van levend 
water waar je eindeloos mee vooruit komt. En die bron, die komt er ook in de 
ontmoeting. In de ontmoeting tussen mensen, ontmoeting ook als het om geloof 
gaat, over dat wat jou inspireert en op de been houdt. Een ontmoeting als een bron, 40 
waarbij je ook niet precies hetzelfde hoeft te denken. Jesus en de samaritaanse 
vrouw denken ook niet helemaal hetzelfde, Joden en Samaritanen hebben niet 
helemaal dezelfde geloofsovertuiging. Zeker de houding tot de wet is wat anders. 
Maar in deze ontmoeting verstaan Jesus en deze vrouw elkaar wel en dat is een 
groot goed, dat is als een bron. Ze laten elkaar in de waarde, ze laten elkaar gaan in 45 
een weten dat de ander net zo goed kind van God is als zij zelf. En ook in een weten 
dat God aanbeden kan worden in de tempel, net zo goed als op een andere plaats. 
God kan aanbeden worden in een kerk, je kunt in een kerk bidden in de dienst of op 



een ander moment, het bidden is in deze tijd anders geworden. Met elkaar bij elkaar 
in de kerk is het toch anders dan thuis zelfs als je de dienst thuis goed kunt volgen. 50 
En toch kan bidden thuis, tijdens de dienst ook. En dat is ook een bron die 
aangeboord is of wordt, tenminste zo kan het.  
Ga je weg….zo is het thema van deze dienst, zo is de titel van deze preek. En dat is 
niet het enige. Ga je weg om je eigen bron te vinden. Ga die weg, die weg die bij jou 
past naar de bron die bij jou past. Een bron die is aangeboord door wat mensen 55 
tegen je zeggen. Een bron die is aangeboord door wat mensen in Gods naam tegen 
je zeggen. Een bron die is aangeboord door wat klinken mag met donderend geraas 
of met het zachte stromen van water.  
Ga je weg om je eigen bron te vinden. En op het moment dat je die vindt, dan is je 
die gegeven, jouw eigen bron als gegeven door de Eeuwige. Gegeven door de 60 
Eeuwige langs een weg zoals Zij die kiest. Met anderen samen waarschijnlijk. In 
ieder geval merkten wij als commissie dat onze bron een beetje dreigt op te drogen. 
Onze groep is in de tijd wat kleiner geworden en wij hebben de ander nodig om te 
een bron te laten stromen. Dus wie bij ons wil komen is van harte welkom.  
Ga je weg om je eigen bron te vinden. En hoogstwaarschijnlijk vind je dan ook wel 65 
wegen. Wegen die hogerop leiden. Wegen van ontmoeting, de één met de ander.  
Hoogstwaarschijnlijk leidt de weg tot de berg waar een tempel is, al dan niet van 
steen en hout, een tempel als een bron, een bron van ontmoeting en zien, respect en 
aandacht, een bron van leven. En heel vreemd, die bron stroomt twee richtingen uit. 
Van de oorsprong af en ook naar de oorsprong toe, twee richtingen waarbij je soms 70 
ook niet kunt zien wat de oorsprong is of het doel, een bron die zichzelf als het ware 
vult, in de ontmoeting. En daar is God, daar is God ook. Overal waar mensen God 
binnen laten als een bron in hen zelf, daar is God. Daar is God, daar is God ook, in 
een tweestromenland, de één die de ander bevloeit……… 


