Schriftgedeelte
Johannes 4:1-30
Thema
De Heere is alwetend
Exegese
We behandelen Johannes 4:1-30
Vers 1
De Farizeeën zien in het optreden van Johannes de Doper, maar vooral in dat
van Jezus, een bedreiging voor hun bestaan. Hun gezag wordt ondermijnd en zij verliezen
daardoor hun aanhang bij het volk.
Vers 3
De Heere Jezus is ongeveer zes maanden in Judea gebleven. Hij verlaat Judea
vier maanden voor de oogst (zie Joh. 1:35).
De Heere Jezus mijdt door Zijn vertrek voorlopig een confrontatie met de Farizeeën. Ook wil
Hij Zijn volgelingen niet in gevaar brengen en in Galilea heeft Hij minder vijanden.
Vers 4
De kortste weg van Judea naar Galilea loopt door Samaria, ongeveer drie
dagen lopen. De Joden mijden deze weg om moeilijkheden met de Samaritanen te
voorkomen. De verwijdering is gekomen sinds de terugkeer uit Babel vanwege de
ballingschap (zie Ezra 4). De Samaritanen waren deels heidenen uit Assyrië, deels Israëlieten,
die niet waren weggevoerd in 722 voor Christus. Deze twee groepen vermengden zich. Toen
de Joden uit de ballingschap terugkeerden, wilden ze niet dat deze Samaritanen
meewerkten aan de tempelbouw in Jeruzalem. Daarop bouwden de Samaritanen een eigen
tempel op de berg Gerizim. In de tijd van Johannes 4 is deze tempel niet meer dan een ruïne.
De verhouding tussen Joden en Samaritanen was uitermate slecht.
Jezus moest deze route door Samaria juist wel nemen; daar waren zondaren om behouden
te worden.
Vers 5
In de buurt van Sichar ligt het stuk land dat Jakob aan Jozef op zijn sterfbed
heeft beloofd (zie Gen. 48:21,22). Jozef is daar begraven (Joz. 24:32).
Vers 6,7
Om twaalf uur ’s middags rust Jezus uit bij de Jakobsbron, een waterput die
Jakob ooit heeft gegraven.
Er komt een vrouw uit Sichar om water te putten. Het is niet gewoon dat er op dit tijdstip
water wordt gehaald. De vrouw komt hier op dit moment om met zo min mogelijk
stadsgenoten geconfronteerd te worden. Zij wordt gemeden vanwege haar levenswijze.
De Heere Jezus vraagt haar om drinken. Deze vraag is mede als inleiding op een gesprek
bedoeld. Hieruit blijkt de vriendelijkheid van Christus. Hij begint niet met het verwijt
vanwege haar zonden – hoewel Hij deze kent - maar vraagt haar om een gunst.

              

Vers 9
Ze reageert spottend op de vraag van Jezus: Hebben jullie als Joden ons dan
toch nodig? Ze hoort namelijk aan Jezus’ spraak dat Hij een Jood is. Normaal gesproken zou
een man een vrouw al niet zo’n verzoek doen, laat staan dat een Joodse man zoiets vraagt
aan een Samaritaanse vrouw!
Vers 10
Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Als je wist wie Ik was, namelijk de
Gever van genade, en je zou aan Mij drinken hebben gevraagd, dan zou Ik je levend water
(daarmee wordt de Heilige Geest bedoeld) hebben geschonken.’
Vers 11
De put is ongeveer dertig meter diep.
De vrouw vraagt zich af waar Jezus dat levende water vandaan haalt. Hij heeft háár toch
nodig om water te putten? ‘Levend water’ is ook ‘stromend water’, dus meer dan een put.
Vers 12
De vrouw vraagt zich af of Jezus beter dan vader Jakob water kan geven. Wat
denkt Hij wel van Zichzelf?
Jezus is echter de Meerdere van Jakob, Hij is de God van Jakob. De Samaritanen noemen
Jakob ook ‘onze vader’. Als halfjoden beroemen de Samaritanen zich namelijk op dezelfde
afstamming als de Joden.
Vers 13, 14
Wie in de Heere Jezus gelooft, is verzekerd van de eeuwige zaligheid. De
Heilige Geest wordt ons voor eeuwig gegeven. De vrede die Hij schenkt, is als een fontein,
die blijft tot in eeuwigheid.
Vers 15
Uit haar reactie blijkt dat zij Jezus’ woorden niet begrijpt. Ze vraagt om dat
water, zodat zij nooit meer vanwege dorst water hoeft te putten.
Vers 16-18
Jezus gaat nu met haar in gesprek; als hij begint naar haar man te vragen, gaat
het Hem niet specifiek om het zevende gebod, maar Hij legt heel haar zondige bestaan bloot.
In dit gesprek maakt Hij plaats voor Zichzelf. Als Profeet geeft Hij ontdekkend onderwijs.
Vers 19
De woorden van Jezus raken het hart van de vrouw. Zij voelt geen behoefte
om de waarheid te ontkennen. Als Hij dit allemaal van haar weet, moet Hij wel een profeet
zijn, iemand die in contact staat met de hemel.
Vers 20
De vrouw wil met Jezus verder praten over de ware godsdienst om antwoord
te vinden op de vraag: Wie heeft er gelijk? Zijn het de Samaritanen, die bijna vier eeuwen
hun eigen tempeldienst op de berg Gerizim hebben gehad, of zijn het de Joden, die zeggen
dat Jeruzalem de plaats is waar men God moet aanbidden? Waarschijnlijk was de
tempelruïne zichtbaar vanaf de plaats waar de vrouw sprak.

              

Vers 21
Over veertig jaar zal er ook niets meer over zijn van de tempel op de berg
Sion. Uiteindelijk gaat het niet meer om het gebouw, of de plaats, waar aanbeden wordt,
maar het gaat om het aanbidden in Geest en waarheid.
Jezus voorzegt het einde van de ceremoniële Oudtestamentische eredienst. De vrouw hoeft
niet naar Jeruzalem, het Evangelie komt vanuit Sion naar Samaria; zie Handelingen 1:8.
Vers 22
In tegenstelling tot de godsdienst van de Joden is de godsdienst van de
Samaritanen niet door God geopenbaard, maar zelf bedacht. Het is daarom bijgeloof. God
heeft de Joden Zijn Woord toevertrouwd. Dat maakt ons wijs tot zaligheid. Jezus geeft hier
aan dat het er wel toe doet hóe wij aanbidden.
De Heiland is van geboorte een Jood.
Vers 23
Ware aanbidding van de Vader is oprecht en geleid door de Heilige Geest.
Alleen de Geest leert ons God op rechte wijze te dienen.
Vers 24
Omdat God een Geest is, is Hij niet aan een plaats, hier: de tempel,
gebonden. Daarom moeten wij Hem ook in Geest en waarheid aanbidden. Met ‘Geest’
wordt de Heilige Geest bedoeld.
Vers 25
De vrouw weet uit de Bijbelboeken van Mozes, die de Samaritanen erkennen,
dat de Messias beloofd is. Ze spreekt over Hem haar grote verwachting uit: ’Hij zal ons alle
dingen verkondigen’. Hiermee wordt aangegeven, dat Hij de bedoeling van God duidelijk zal
maken met betrekking tot het dienen van God. Zij onderstreept hier de alwetendheid van de
komende Messias.
Vers 26

De vrouw gelooft Jezus op Zijn Woord: Hij is de Messias!

Vers 27
De discipelen zijn verbaasd als zij Jezus in gesprek zien met een vrouw. Dat
was tegen de gewoonte van die tijd. Toch zeggen zij er niets van.
Vers 28,29
De vrouw vindt nog maar één ding belangrijk, teruggaan naar Sichar om haar
stadgenoten te vertellen dat zij de beloofde Messias ontmoet heeft.
Het is heel bijzonder dat zij tegen hen zegt: ‘Die Mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb’.
Want in werkelijkheid had Jezus haar maar één bepaalde zonde voor ogen gesteld. Hieruit
heeft zij afgeleid dat Hij haar hele zondige leven kent. Zelf gelooft ze dat Hij Christus is. Maar
geloven de inwoners van Sichar het ook? Ze nodigt hen uit het zelf te onderzoeken en vast te
stellen dat de Mens Christus wel móét zijn.
Vers 30
Vanwege de grote stelligheid van de vrouw gaan andere inwoners van Sichar
ook naar Jezus toe.

              

Geloofsleer
•
•

HC vraag 3
De functie van de wet
HC vraag 115 Waarom de wet gepredikt moet worden

Gebedspunten
• Danken dat wij de Bijbel hebben
• Eerlijkheid naar de Heere toe; alle dingen, waarvan we weten dat we Hem er
verdriet mee doen, aan Hem vertellen.
• Vraag om de liefde van de Heere Jezus in het hart; is dat concreet genoeg?!
• De komst van de Heilige Geest in ons hart (dan krijgen we verdriet over onze
zonden, voelen we dat we straf voor onze zonden hebben verdiend, maar laat
de Heere ook merken, dat Hij ons uit genade wil vergeven!)
• Vrijmoedigheid om de liefde van de Heere Jezus door te vertellen
• Zendings- en evangelisatiewerk
Psalm- en liedlijst
Psalmen
14:2,3

147:10

De grote God, Die ’t recht verdedigt, sloeg
Hij zocht alom, maar ach, Hij vond er geen
’s Heeren goedheid kent geen palen
Beproef vrij van omhoog
Komt, luister toe, gij Godgezinden
Niet is o Opppermajesteit
Doorgrond m’en ken mijn hart o Heer’
Hij gaf aan Jakob Zijne wetten

UMK
ZB
ZB
ZB

Jezus, die verloor’nen zoekt
Abba Vader, U alleen.
Dankt, dankt nu allen God,
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God,

25:4
26:2
66:8
139:1,14

Liederen

Verwerken = leren
Psalm 100:5 Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn
getrouwheid van geslacht tot geslacht.
•
•
•
•
•
•

Hier staan drie dingen over hoe de Heere is. Welke?
Wat betekent: goedertierenheid?
Wat betekent: tot in eeuwigheid?
De Heere is trouw. Voor wie en hoe lang?
Wat merk jij daar van?
Kun je nog andere eigenschappen van de Heere noemen?

              

Introductie op de vertelling
Kinderen zeggen wel eens dat hun vader, moeder of de juf álles weet. Is dat zo? Waarom?
Het is belangrijk om door te vragen waarom dit wel of niet gezegd kan worden. Stel de
kinderen vragen, steeds moeilijker. Ze weten niet alles. Er is een professor die echt heel veel
weet. Kun je dan zeggen dat hij alwetend is?

              

