
Huisgeloof2017#9 – 13-19 Maart – Johannes 4:5-42 

 ŉ Seuntjie wat slapenstyd by sy bed gekniel het om sy aandgebed te doen het so gebid: “Soos U weet, liewe Jesus, 
Maandag is die eerste dag van skool. Ek hoop U sal my nie uit die oog verloor so tussen al die kinders nie. Amen.” 
Dan staan hy op, dink ŉ oomblik, kniel weer en bid weer: “O, terloops liewe Jesus, ek sal dié een wees met die ronde 
brilletjie en die rooi hare. Amen”  Nes hierdie seuntjie, het die Samaritaanse vrou ook net iemand nodig gehad wat 
haar sou raaksien. Sy het die uitsig op haar eie lewe verloor en was doodseker dat God haar ook nie meer raakgesien 
het nie.  
 
Vrouens het destyds die gewoonte gehad om teen sononder almal water by die put te kom haal en sommer ook te 
kuier, maar die vrou het dit vermy omdat sy klaar ŉ slegte reputasie in die dorp gehad het en waarskynlik deur die 
res van die vroue verstoot is! In Sigar (die hedendaagse Askar) het Jesus dus die grense tussen man en vrou, rein en 
onrein en Jood en Samaritaan verbreek deur te praat met ’n Samaritaanse vrou met ’n slegte reputasie (vers 9). 
Daardeur leer ons weer dat God se genade grensloos is. 
 

#Jesus het fyn geluister > Dit was Paul Tillich wat iewers gesê het: “Die eerste plig van liefde is luister.” Jesus het 
altyd fyn na mense geluister en daarom het hulle geweet hy gee om. Dit is presies wat hierdie vrou by die put ervaar 
het, hier is iemand wat luister sonder om my te oordeel of te veroordeel. Soos Henry David Thoreau opgemerk het: 
“Die grootste kompliment wat ooit aan my gegee is, was toe iemand vir my gevra het wat ek dink, en toe met 
aandag na my antwoord geluister het”.  
Die beste definisie van luister het van ŉ klein dogtertjie gekom. Toe daar aan haar gevra is, wat sy dink die woordjie 
luister beteken, het sy geantwoord: “Ek dink dit beteken om te sjarrup.” Fyn luister begin by die een persoon wat 
lank genoeg ‘sjarrup’ om die ander persoon werklik te hoor.  
Steven Covey sê: “Seek first to understand, then to be understood” én “When you understand, you don’t judge”.   
 

#grenslose genade > As Jesus praat van lewende water, dink die Samaritaanse vrou “lopende water” in plaas van 

hierdie gewone putwater. Sy wonder hoe Jesus so-iets gaan kry, want daar is nie ‘n lopende stroom naby nie! Jesus 

weet sy dors na God en hy gaan haar hemelse water gee...genade wat sal sorg dat sy elke dag sal weet God sien my 

raak en gee vir my om. 

Ek het iewers gelees dat ’n predikant  vir sy gemeente gesê het: “Some Sunday I’m going to preach a sermon with no 

words. You’re going to come to church. But every door will be locked and bolted. And on the front door, there will be 

a note in the keyhole of the big lock. The note will read simply: “I’m out there.” Signed, GOD.” Dis wat ons ook hier 

by die put leer, steek die grense oor soos Jesus. 

#te goed om nie te deel nie >> Toe Volvo destyds die eerste keer die veiligheidsgordel ontwerp het soos elke motor 

vandag het, het almal gewonder hoekom hulle dit nie gepatenteer het nie sodat niemand dit kon “copy” nie. Hulle 

antwoord was: “In die lewe is daar sekere goed wat te belangrik is om dit nie met ander te deel nie.” Die 

Samaritaanse vrou kon Jesus nie vir haarself hou, jy en ek ook nie! 

Met haar uitroep ( vs29) het sy eintlik gesê: “Kyk wat het Hy vir my en aan my gedoen!” Dit was nie  ‘n teorie na wie 

sy die inwoners op wou wys nie, maar ‘n Persoon. Op grond van haar veranderde lewe- mense kon dit sien en hulle 

ook hulle lewens vir Jesus gegee. Niks praat harder as iemand se lewe nie. Die goeie nuus uit jou mond moet klop 

met die goeie nuus in jou lewe! 

#Jesus loop die ander pad >> Die mees direkte roete na Galilea, was deur Samaria. Tog sal ’n goeie Jood liewers ’n 

ompad geloop het!  wat die agtergrond hiervan? Die “bad vibes” tussen die Samaritane en die Jode gaan so ver terug 

as 450 vC en dit was in Jesus se tyd nog net so bitter! Hulle was nie suiwer Jode nie, want daar was ondertrouery 

destyds tussen die wat nie in ballingskap weggevoer is nie en die omringende volke. Dit is ’n onvergeeflike sonde vlg 

Joodse wette. Jesus sê met Sy teenwoordigheid in Samaria, Hy het gekom om sulke haat af te breek.  

Nog iets oor die bad vibes tussen die Samaritane en die Jode. Toe Nehemia die tempel in Jerusalem teen 450 vC wou 

herbou, het die Samaritane hulle hulp aanbied. Maar dis geweier omdat hulle onsuiwer Jode was! Toe bou die 

Samaritane hul eie tempel by Berg Gerisim, wat ’n  Joodse generaal toe later verwoes het! Jesus het gekom om alle 

sulke soort struikelblokke af te breek! 



Daarom sit Hy by Sigar se waterput. ’n Put trek mense, waar mure/heinings mense uithou... Putte is ’n simbool van al 

die plekke waar ons vergader - swot of werkplekke, malls en coffeeshops, ens. 

Daar is die pragtige storie uit Outback van Australië. Daar is ’n besoeker wat sien dat die plase geen heinings het en 

vra toe by ‘n boer hoe hou hulle die beeste bymekaar. Sy antwoord was : “Oh, that’s no problem. Out here we don’t 

build fences, walls - we dig wells.” Jesus sê Ek is soos ’n waterput wat alle mense na God toe trek! “Don’t build 

walls…We propose a better and more biblical way ... sink wells. We allow people to come to Jesus from any direction 

and from any distance. The Person of Jesus stands.. at the center.” ( Alan Hirsch & Michael Frost) 

TEKS: Johannes 4:5 Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy 

seun Josef gegee het.6Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat Hy moeg was van die reis, sommer by 

die fontein gaan sit. Dit was omtrent twaalfuur die middag. 

7Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: “Gee My 'n bietjie water om te drink.” 
8Sy dissipels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. 9Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe vra jy, 
wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?” Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met 
mekaar om nie. 10Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My 'n 
bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het.” 11Die vrou sê toe vir 
Hom: “Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? 12Jy 
is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy 
diere daaruit gedrink het nie?” 
13Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 14maar wie van die water 
gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom 
'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.” 15Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, gee 
vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie.” 
16Hy sê toe vir haar: “Gaan roep jou man en kom terug hierheen.” 17Die vrou het Hom geantwoord: “Ek het nie 'n 
man nie.” En Jesus sê vir haar: “Dis reg wat jy nou gesê het: ‘Ek het nie 'n man nie.’ 18Jy het reeds vyf gehad, en die 
een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat.” 19Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, ek sien 
dat u 'n profeet is. 20Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet 
aanbid, is in Jerusalem.” 
21Jesus sê toe vir haar: “Glo My, Mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in 
Jerusalem sal aanbid nie. 22Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid; ons weet wat ons aanbid, want die 
verlossing kom uit die Jode. 23Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die 
Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. 24God 
is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.” 
25Die vrou het vir Hom gesê: “Ek weet dat die Messias kom, Hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer Hy 
kom, sal Hy alles aan ons bekend maak.” 26Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.” 
27Net toe het sy dissipels teruggekom en hulle was verbaas dat Hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar 
gevra: “Wat wil jy hê?” of vir Hom: “Waarom praat U met haar?” nie. 28Die vrou het toe haar waterkruik net daar 
laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê: 29“Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek 
gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie?” 
30Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. 31Intussen het sy dissipels by Hom aangedring: “Rabbi, 
eet tog 'n stukkie.” 32Maar Hy sê vir hulle: “Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.” 33Die dissipels sê 
toe vir mekaar: “Sou iemand dalk vir Hom iets te ete gebring het?” 
34Maar Jesus het vir hulle gesê: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te 
voltooi.35Sê julle nie: ‘Nog vier maande, dan is die oes daar’ nie? Maar Ek sê vir julle: Kyk daar, kyk na die lande; 
hulle is ryp vir die oes. 36Nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die 
een wat saai, en die een wat oes, saam bly. 37Hier is die gesegde waar: ‘Die een saai, en die ander een maai.’ 38Ek 
het julle gestuur om 'n oes in te samel waaraan julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei, en julle pluk die vrug van 
hulle arbeid.” 
39Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat 
getuig het: “Hy het my alles vertel wat ek gedoen het.” 40Toe die Samaritane by Hom kom, het hulle by Hom daarop 
aangedring om by hulle te bly. Hy het twee dae daar gebly. 41Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in Hom 
gekom op grond van wat Hy gesê het; 42en hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel 
het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is.” 
 


