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In gesprek over ‘Door het water’
Water. In deze (vaak warme) tijd van het jaar vaak geen overbodige luxe. Water kan dan
verkwikkend zijn. Om te drinken of als verkoelend meertje op een warme dag. Maar water
is soms ook beangstigend. Wanneer rivieren dreigen te overstromen, wanneer iemand
dreigt te verdrinken. Water staat bol van betekenis. We gaan er samen over in gesprek.
Inleiding
● Wat komt bij u boven wanneer u denkt aan water?
● Is uw eerste associatie met het thema water positief of juist niet? Hoe zou dat komen?
● Houdt u van water? Op wat voor manier (niet)? (de zee, zwemmen, douchen, drinken...)
● Van welke vorm van water (vloeibaar, ijs of damp) houdt u het meeste?
Nederland waterland
● Nederland is een waterrijk land. Voelt u zich veilig met al dat water om u heen of juist niet?
Hoe komt dat?
● Hebt u wel eens een overstroming meegemaakt (watersnoodramp in 1953, evacuatie in 1995
vanwege hoogwater, een overstroming op vakantie, enz.)? Wilt u daar iets over vertellen?
● Vindt u dat we (in het algemeen) zuinig met water omgaan? En zou dat moeten?
● En hoe zit dat voor u zelf persoonlijk, vindt u dat u zelf zuinig genoeg met water omgaat?
Praat hier eventueel in kleine groepjes verder over door.
Bijbel en water
In de Bijbel speelt water een belangrijke rol.
● Welke Bijbelverhalen of Bijbelteksten komen bij u naar boven wanneer u denkt aan water?
● Welke Bijbelverhalen over water vindt u mooi? Waarom?
● Met welke Bijbelverhalen heeft u meer moeite? Waarom?
Een Bijbelverhaal waarin water een grote rol speelt is het verhaal van Jezus en de Samaritaanse
vrouw (Johannes 4:5-26):
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Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef
gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het
was rond het middaguur.
7
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te
drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.
9
De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10
 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat
God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend
water geven.’ 11
 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan
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levend water vandaan halen? 12
 U
kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die
put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’
13
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14
 ‘maar wie het water drinkt dat ik
hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit
water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
15
‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer
hierheen te komen om water te putten.’ 16
 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom
17
dan weer terug.’  ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei
Jezus, 18
 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’
19
Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20
 Onze voorouders vereerden God
op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’
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‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader
zullen aanbidden. 22
 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers
van de Joden. 23
 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem
aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24
 want God is Geest,
dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’
25
De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal
hij ons alles vertellen.’ 26
 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
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Bespreek, eventueel in kleinere groepen, met elkaar wat u aanspreekt in dit verhaal, wat u
juist niet aanspreekt en wat u niet snapt.
In deze editie van Open Deur gaat Stephan de Jong in zijn artikel in op dit verhaal (pag. 12).
Hij heeft het over hoe stilstaand water en levend water ook beelden kunnen zijn voor het
geloof. Herkent u dit? In wat voor periode zit u nu zelf? Wat doet dat met u?
Stephan de Jong bespreekt dat het soms kan helpen om terug te gaan naar de momenten dat
God dichtbij voelde. Hebt u van die momenten (gehad) in uw leven? Zo ja, zou u die
momenten willen delen?

Water en rituelen
Water en doop zijn in het christendom onlosmakelijk met elkaar verbonden.
● Bent u zelf gedoopt? Op wat voor manier? Wat kunt u daarover vertellen?
● Indien u wel/niet gedoopt bent: bent u blij dat u wel/niet bent gedoopt? Vertel elkaar hier
iets over, eventueel in kleine groepjes.
● Wat spreekt u aan in doopdiensten? En wat spreekt u juist minder aan?
● In dit nummer van Open Deur wordt een aantal rituelen genoemd die met water te maken
hebben (pag. 4). Welk ritueel sprak u (hoewel u het misschien zelf nooit zou willen
ondergaan) aan en welk minder? Kunt u beschrijven waarom?
● Luister / kijk naar het lied ‘Breng me naar het water’ van Marco Borsato
(https://www.youtube.com/watch?v=zfExEBCvdv0).
o Spreekt dit lied u aan? Waarom?
o Waar gaat dit lied volgens u over?
Ter afsluiting
Er is met elkaar gepraat over ‘water’ en alles wat hiermee samenhangt. Kies als afsluiting een of meer
van de volgende onderdelen, al dan niet onder het genot van een glaasje water of een waterijsje:
● Er zijn veel spreekwoorden die het woord ‘water’ in zich hebben. Hoeveel kunt u er met
elkaar verzinnen? (zie ook http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=water)
● Zing met elkaar Lied 358 uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
● Lees dit gedicht van A. F. Troost voor:

2

Aarde en lucht, water en vuur - de vier elementen.
Aarde ben ik. Aarde is: mens. Aarde is: feest.
Lucht, water en vuur? Die zijn als Vader, Zoon en Geest.
In God zijn, leven en bewegen wij, zoals wij leven in de lucht.
Van Christus drinken wij - zijn woord is waarachtig water.
De Geest vuurt ons aan - zijn licht schenkt warmte.
Zonder lucht, water en vuur, is de aarde dood.
Zonder God blijft geen mens in leven.
Zonder Christus verdrogen, verdorren wij.
Zonder de Geest worden wij kil, koud als de stenen.
Aarde en lucht, water en vuur - de vier elementen.
Ze zoeken elkaar, ze roepen elkaar de hemel waait op aarde uit
en zaait een begin van vrede.
Anne ter Schuur, pastoraal werker in Waddinxveen
archief gesprekshandreikingen
Op www.open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf januari
2007.
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