
  Joh 4:1-15 Maak die Sirkel Groter 
  Agtergrond 

 Om deur Samaria te reis was nie iets wat die Jode maklik gedoen het nie. Hulle het Samaria eerder vermy, want Samaritane is as onrein beskou weens:   1. hulle gemengde afkoms – ná die verowering van die noordelike ryk deur die Assiriërs in die 7de vC het dié Samaritane wat agtergebly het, vermengd geraak met die ander volke wat deur die Assiriërs daar gevestig is (sien 2 Kon 17:24-41) en  2. hulle afwykende godsdiens – die Samaritane het net die eerste vyf boeke van die Hebreeuse Ou Testament as gesagvol aanvaar, van die afgodsgebruike van die ander volke wat in hulle gebied gevestig is, gevolg en Gerizim in plaas van Moria in Jerusalem as aanbiddingsplek gehuldig.   
 Die Samaritaanse vrou gaan skep water op die warmste tyd van die dag. Sy vermy die ander vroue van die dorp omdat sy verwerp gevoel het - sy het immers ook ‘n hele paar mans gehad! Sy is dus dubbeld uitgesluit. As Samaritaan deur die Jode en ook binne die Samaritaanse gemeenskap self.    

 Jesus is alleen, dit is in die middel van die dag, Hy is moeg en dors en hy het nie ‘n skepding om water uit die put te haal nie. Hy is self kwesbaar Hy het die vrou nodig, maar sy reputasie is op die spel as Hy met haar selfs net praat.   Moenie jouself uitsluit nie 
 Jesus laat weet sy dissipels hy MOET deur Samaria gaan. Daar was ander paaie. Hulle sou dit nie verstaan nie, veral omdat dit buite die Jode se “sirkel” gelê het.  Maar Hy MOET, want Hy het ‘n afspraak gehad by ‘n put met iemand buite die Joodse sirkel wat nie geweet het sy het met Hom ‘n afspraak nie. Eintlik het Jesus net nooit ‘n geleentheid bloot laat glip nie.    
 As Jesus nie gegaan het nie, oftewel nie met hierdie Samaritaanse vrou in ‘n egte gesprek getree het nie, sou Hy nie net vir haar buite sy sirkel gehou nie, maar ook Homself buite haar sirkel gehou het.  Hy het haar ook nodig gehad.  Ons sluit onsself uit van geleenthede om te groei en Lewende Water sáám te drink.    
 Die manier hoe ons onsself probeer beskerm deur liefs nie te “engage” nie, is nie net sleg vir ons gemeenskap nie, maar ook vir onsself.   



 

Breek die stereotipes 
 Negatiewe persepsies en stereotipes word op twee maniere afgebreek:    1. Nabyheid – “Bekend maak bemind”, deur liefdevolle nuuskierigheid te kweek en doodgewoon naby aan ander te wees, skep vriendskap en ervaring van gedeelde menslikheid.   2. Indirekte Kontak – Ek kan stereotipes wat ander mense het help afbreek deur doodgewoon in my verhouding met hulle te vertel van my positiewe ervaring van die mense waaroor die stereotipe handel.  Omdat mense my vertrou, sal hulle ook wil vertrou wat ek oor ander sê.    Lewende Water is vir sáám-drink 
 Dis nie omdat Jesus ‘n ekstrovert was dat Hy ‘n geselsie met die vrou by die put aangeknoop het nie.  Jesus was gemaklik met alleen-wees, veral wanneer Hy eenkant sy Vader se aangesig opgesoek het.  Maar Jesus weet dat die Lewende Water wat Hy bring word beleef terwyl dit gedeel word.    
 Al wat nodig was, was om iemand in die oë te kyk met deernis.  Die water het begin borrel en die vermoede het by ‘n uitgeslotene begin posvat dat sy dalk, net dalk ‘n kans het om nuut te begin.    

 
Kom in pas met hierdie Ritme 
 1. As jy ‘n GPS saamgedra het en ons kan jou bewegings naspeur – wat sal ons vind?  Is jou sirkel klein of word dit groter? Beweeg jy net tussen mense wat soos jy dink, lyk, praat en van dieselfde kos, stokperdjies, sport, musiek as jy hou?  Of sal ons sien dat jy oor grense leef?   2. Gesels eerlik met mekaar:  In wie se skoene kan jy moeilik staan?   3. Wat dink jy van die gedagte dat uitsluiting van ander dalk by self-uitsluiting begin, met ander woorde dat ek besluit my nuuskierigheid en pogings om uit te reik na hulle wat anders is sal nie aanvaar word nie?  Want dit maak mens passief, om jouself te beskerm.  Wat beteken dit vir ons wanneer ons dink oor hoe ons in ons land mede-burgers kan wees? 

C S LEWIS SKRYF: 
Our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. 


