
Zaaiers  

Jezus en zijn leerlingen zijn in Samaria. Toen Jezus uitrustte bij de put, gingen de leerlingen 
op zoek naar iets te eten. Ze lopen een beetje onwennig door het stadje. Ze zijn het niet zo 
gewend om tussen de Samaritanen te zijn. De mensen leven zo anders. Het liefst blijven de 
joden een beetje uit hun buurt. Als de leerlingen eten hebben gehaald, gaan ze terug naar de 
put. Daar zien ze Jezus zitten. Hij praat met een vrouw. Een Samaritaanse vrouw nog wel! De 
leerlingen kijken elkaar verbaasd aan. Maar ze zeggen niks. Ze luisteren naar wat Jezus tegen 
de vrouw zegt. ‘Ik ben de redder die je zoekt’, zegt hij. ‘En ik ken jou. Ik weet wie je bent en 
wat je doet. Ik weet wat je nodig hebt. Jij hebt levend water nodig, de woorden van God. Als 
je dat water drinkt, dan heb je nooit meer dorst!’ De leerlingen zien hoe de vrouw snel 
wegrent. Ze laat haar kruik staan. ‘Dat moet ik de rest vertellen!’ roept ze nog. De leerlingen 
lopen naar Jezus toe. Ze geven hem een stuk brood. ‘Hier heeft u wat te eten.’ Maar Jezus 
schudt zijn hoofd. ‘Ik heb eten dat jullie niet kennen.’ De leerlingen kijken om zich heen. Zou 
Jezus zijn eigen eten meegebracht hebben? Of zou iemand anders hem al wat hebben 
gegeven? Maar ze zien niks liggen. Jezus legt het uit. ‘Als ik luister naar de woorden van God 
en als ik doe wat Hij wil, dan is dat genoeg. Dan heb ik geen brood meer nodig.’ Jezus wijst 
naar de velden om hem heen. ‘Zien jullie dat?’ vraagt hij. Al het graan, het koren en maïs is 
klaar om geoogst te worden. De zaaier heeft de zaadjes gezaaid en nu is alles vol gegroeid. 
De maaier hoeft alleen nog maar te maaien.’ De leerlingen zien de volle velden met grote 
planten. ‘Jullie zijn net als de zaaiers’, zegt Jezus. ‘De mensen zijn er klaar voor om de 
woorden van God te horen. Jullie hoeven het alleen nog maar aan ze vertellen.’ Dan horen 
de leerlingen stemmen achter zich. Het is de Samaritaanse vrouw. Ze heeft heel veel mensen 
meegenomen. ‘Dit is nou die man’, zegt de vrouw. ‘Hij weet alles van me. Zou hij onze 
redder zijn?’ De mensen luisteren naar de woorden die Jezus vertelt. Ze geloven ze.  

 


