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lezing: Johannes 4

Het begin van dit evangelie heeft me altijd getroffen:
op het midden van de dag treft Jezus een vrouw aan,
geheel alleen bij de bron.
Ditmaal treft me iets anders, iets dat sinds deze week
uiterst herkenbaar is geworden:
een land waar het leven min of meer stil staat,
waar je je slechts naar buiten waagt voor het meest noodzakelijke.

Precies daarover ook gaat het in het gesprek tussen Jezus en de vrouw.
Wat is nu van levensbelang, wat helpt slechts op korte termijn,
wat brengt leven in een andere dimensie, is duurzaam en blijvend?

In het gesprek gaat het niet enkel om het putten van water uit een bron,
het gaat om dieper speuren naar wie Jezus werkelijk is,
en om wie de vrouw is in haar huidige levensstaat.
Het is een gesprek dat zich gaandeweg ontvouwt
en zo onvermoede bronnen aanboort, maar er gebeurt nog meer.

Als de vrouw de stad ingaat om te vertellen wat haar is gebeurd,
verkondigt ze tegelijk ook wie Jezus is.
Ze deed dat zo overtuigend als een prediker maar kan,
want de mensen vroegen of Jezus langer bij hen wilde blijven.

Jezus' leerlingen lijken in dit verhaal slechts figuranten,
maar feitelijk doen ze voor één keer er heel verstandig aan
door te zwijgen, niet meteen met hun vooroordelen en meningen te komen.

Ook dat is verfrissend deze dagen waar de meningen en visies
over de aanpak tegen de verspreiding van het nieuwe virus zo uiteenlopend zijn.
Het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven
werpt je aan de ene kant terug op jezelf,
maar biedt je ook de kans om met enige afstand
te kijken naar de gebeurtenissen en naar jezelf.

We kunnen een aantal weken niet of heel beperkt
in kerken vieren, in ieder geval niet in groten getale.
Onze vraag naar wat ons dan voedt,
naar wat onze dorst naar weten en begrip stilt,
wordt weerspiegeld in dit evangelie.
De woorden van Johannes kunnen wel eens tijdloos schijnen
en van een kosmische dimensie spreken,
maar in het verhaal van Jezus en de vrouw bij de bron
komen het leven van alle dag en leven in geloof bij elkaar.
Dat ook wij mogen putten uit de bron van het echte leven!
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