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Als men vandaag wil spreken over de algemene wetenschap, dan verlangt de mens materialistische 
zichtbare bewijzen, pas dan gaat men geloven dat iets de waarheid is. Er bestaat ook een andere 
wetenschap welke momenteel niet te bewijzen valt, en toch de echte waarheid is. Bijna twee 
duizend jaar terug was er Iemand die beweerde dat Hij zelf de waarheid was. Die mens was, Jezus, 
die de Christus genoemd werd.  

 
Joh. 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 

niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
 
Wanneer wij in de Bijbel het verhaal lezen over bekende het gesprek van Jezus met de 
Samaritaanse vrouw, dan kunnen wij een en ander bijleren.  
Jezus is op weg naar Galilea, en aarzelde niet om door Samaria te gaan, met zijn discipelen. 
Hij maakte geen omweg, zoals de andere Joden, die niet door dat gebied wilden reizen, 
omwille van de rivaliteit  tussen Joden en Samaritanen.  

 
Samaritanen huwden blijkbaar ook heidenen, en hielden zich enkel aan de algemene Torah, 
de wet. Ze hadden hun eigen tempel gebouwd op de berg Gerizim, om daar te kunnen 
aanbidden. Deze berg werd dan de “Berg van de zegen” genoemd. Ook aanbaden ze niet in 
Jeruzalem. Men wilde gewoon Samaria niet erkennen als een deel van het heilig beloofde 
land. 

 
7  Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: 

Geef Mij te drinken. 
 
Wij krijgen hier een klein incident! Zoals in die tijd, kwamen er niet alleen vrouwen om water 
te halen. Er waren ook de mooie vrouwen die naar de bronnen en rivieren gingen om een 
man te verleiden. Rijke doorreizende handelaars rusten vaak bij de rivieren of bronnen. 
Joodse mannen spraken volgens de gebruiken nooit tegen vrouwen in het openbaar, en dan 
zeker niet tegen Samaritaanse vrouwen!  
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Jezus was hier alleen bij haar en sprak haar zelf persoonlijk aan. De vrouw had Jezus 
herkend aan zijn kledij, en zag dat Hij Joods was. Wat nog erger was, hij vroeg haar om te 
mogen drinken!  
De Farizeeërs leerden het volk, nooit iets aan te nemen van Samaritanen, noch om te eten of 
te drinken. Het lijkt iets op de rivaliteit tussen de vandaag bestaande denominaties! Jezus 
negeerde dit soort geboden van deze kerkleiders. De discipelen waren op weg naar Sichar 
om eten te kopen.  
 
De Samaritaanse vrouw werd zeer nieuwsgierig in die Joodse man, en het gesprek gaat 
verder. Jezus laat blijken dat Hij die Samaritaanse vrouw evengoed kent, als al de mensen in 
het rond, die haar kenden. Wat deed Jezus? Hij prikkelt haar zondig geweten:  
 
17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: 
ik heb geen man; 18  want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; 
hierin hebt gij de waarheid gesproken. 
 
Het werd even schrikken voor deze vrouw, maar ze was eerlijk tegenover Jezus. Ze herkende 
in Hem een profeet! Ze had de bovennatuurlijke kennis van Jezus ontdekt. Er kwam een 
discussie over de plaats van het aanbidden. Zoals je soms discussies hoort over welke 
godsdienst de juiste is! Jezus maakt haar duidelijk dat ze traditioneel aanbid, maar dat ze 
God niet kent, omdat de verlossing uit de Joden zou komen. Die vrouw ging wel naar de 
tempel, zoals vandaag naar de kerk, en ze had een zekere kennis van de wet, maar ze leefde 
zonder echt rekening te houden met God in haar dagelijks leven. 
 
De vrouw had een godsdienstige wetenschap, religieus, maar nog geen echt geloof! 
 

25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt 

Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. 
 
 
Deze zondige vrouw had profetische kennis, en wist wat in de wet stond! Ze was verstandig. 
Ze verwachtte een profeet, de Messias. Die vrouw leefde uit een verwachting, uit een hoop. 
De Messiaanse verwachting geeft kracht: Die gedachte is pas ontstaan in de Babylonische 
ballingschap, een tijd als straf van God voor zijn uitverkoren volk. Zo bestaat er nog steeds 
een klein verlangen naar een Messias onder het Joodse volk in moeilijke dagen. Ze kijken uit, 
en zijn geneigd om een rabbijn tot Messias uit te roepen. Het gevaar is zeer reëel dat ze in de 
nabije toekomst de valse Messias zullen aannemen! De antichrist! Toch zijn er al rabbijnen 
welke in de Messias, Jezus zien en herkennen.  
 
Een Amerikaanse hersenspecialiste, Dr.C.Leaf toont wetenschappelijk aan, dat er voor ieder  
mens met toekomstperspectief er zich nieuwe kracht in de hersenen ontwikkelt. Christenen 
krijgen daarbij ook nog een vernieuwing van denken.  
Veel wakkere christenen weten over de wederkomst van Jezus, maar leven net zoals die 
Samaritaanse vrouw, ze hield geen rekening met wet of profetie, en kende geen echt 
bekeringsleven. Ze was kerkganger zonder geloofskracht. Er zijn christenen die geen 
verlangen hebben naar Zijn komst, en spreken er tegen niemand over, waar zullen zij dan de 
kracht halen?  
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Jesaja 40:31  maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met 
vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet 
mat. 
 
De Samaritaanse begreep waarom de Messias zou komen, niet om aan politiek te doen, 
maar wel om over alle dingen, en over de genade, te spreken, en over een 1000-jarig rijk 
met de Vredevorst geprofeteerd door de profeet Jesaja. Niet alle Samaritaanse vrouwen 
zullen dit hebben geweten. Zoals ook vandaag de grote meerderheid van de bevolking in ons 
land niet eens weet, dat de wederkomst van Jezus Christus, zeer nabij is. De vrouw kende 
wel het volgende: 
 
15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u 
verwekken; naar hem zult gij luisteren.16  Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd 
hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de 
HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.17  Toen zeide 
de HERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben;18  een profeet zal Ik hun verwekken 
uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en 
hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.Deut.18 

 
Zo wisten de Joden, maar ook de Samaritanen,  dat de Here zou regeren op aarde! In een 
bepaalde Synagoge ( Salbit, ontdekt in 1948) in Samaria waren teksten in Mozaïk op de vloer 
geschreven waaronder:  
 

18  De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren!(SVV) 

18  The LORD shall reign for ever and ever."(KJV) 
 
De gedachte dat  God zelf zou komen regeren leefde er toen al en gaf kracht!  

Wat is zeer belangrijk in dit gedeelte? 
 

De vervulling van profetieën door Jezus zelf. 
Jezus bracht hier de Samaritaan dichter bij de Jood, door 
Zijn verkondiging! Hij overbrugde de kloof die er was 
ontstaan tussen de Joden en de Samaritanen, de overige 
tien stammen, van zijn volk. Zo zijn er in de latere 
eeuwen tal van denominaties ontstaan, die nooit de wil 
van God zijn geweest, maar soms wel een resultaat van 
geldzuchtige evangelisten! 
Ook in de toekomst zullen wij zien dat Judea en Samaria 
samen een geheel zullen worden, door werking van Gods 

Geest! Dit wil zeggen dat de Westelijke Jordaanoever, wellicht zal worden geannexeerd.  
Dit op basis van volgende profetie:  
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19  zeg dan tot hen: Zo zegt de Here HERE: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef (dat aan 
Efraim toebehoort) en van de stammen Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk 
van Juda en maak ze tot een stuk hout, zodat zij een zijn in mijn hand. 20  Terwijl de stukken 
hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, 21  zeg dan tot hen: Zo zegt de 
Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal 
hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen.Ezech.37 
 
Het bijeen verzamelen is al jaren aan de gang, en is nog lang niet ten einde. 
 
 

25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus 
genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.26  Jezus 

zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. 

 

De vrouw kwam hier tot echt geloof in Jezus! 
Het merkwaardige en wonderlijke antwoord welke Jezus haar gaf, was: Ik ben, die ik ben! 
(Egoo eimi) 
Nu was het heel duidelijk voor de mooie Samaritaanse. Ze zal zich de woorden uit Exodus 
hebben herinnerd, namelijk:  

14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot 
de Israëlieten zeggen: “Ik ben” heeft mij tot u gezonden. 

 
Hier luiden compleet dezelfde woorden, toen ook Mozes naar de naam van God vroeg. Door 
dit antwoord wees Jezus naar Zijn Goddelijke natuur, Zoon van God. 

 
Jezus openbaarde zich persoonlijk aan deze vrouw, en dit had zo’n impact dat deze vrouw, 
vol blijdschap haar kruik liet staan en naar de stad Sichar, bekend door de bron van Jacob,  
liep. Ze getuigde over haar ontdekking aan de mensen. Ieder Bijbelgetrouw christen heeft 
dat aardse water, beeld van de  menselijke eigenzinnige gedachten achter zich gelaten. Zij 
was zo overtuigd, dat ze iedereen vertelde dat die Man, alles over haar wist, dus nog meer 
dan enkel het feit van die mannen die ze had gehad. 
Die man die Jezus noemde! De naam Jezus, met de getalswaarde van 888. Het lijkt wel Zijn 
paspoortnummer!  

Je vindt Hem terug in de Bijbel, waar de getalswaarde 888 in terugkeert! 

 
Bv: Ps.98:2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt = 888 (Hebr.) 

 
Maleachi 3:6 : Want Ik, de HEERE, word niet veranderd = 888 

Math.5:3 want zij zullen vertroost worden = 888 
Exod.28:9 de namen der zonen van Israël daarop graveren. = 888 
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 Het woord graveren of verzegelen is hetzelfde, en doet ons denken aan de woorden van 

Paulus : In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld 
met de Heilige Geest der belofte, Efeze 1:13 
  Allen die echt Jezus hebben ontmoet in hun leven zoals deze vrouw, laten het aardse water 
achter zich, en spreken over een levend water! Wie Jezus nog niet kent, het is hoogtijd, Hem 
als uw verlosser aan te nemen en eenvoudig in Hem te geloven. 
 

Johannes 7:38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, 
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
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