
Mini_Johannes_4_1_30 [vbha] 15-9-2018 HG Boven-Hardinxveld 

Schriftlezing: Johannes 4:1-30. Kerntekst: Joh. 
4:13,14 Thema: In gesprek bij de Bron.  
Zingen: Ps. 84:1 en 3, Ps. 17:7, Ps. 119:86,87,88, 
Ps. 42:1 en 3, Ps. 26:2 
 
Hoofdpunten van de preek 
Jezus moet door Samaria reizen om bij de bron met 
een vrouw te spreken. Wij luisteren mee.  

1 Jezus zei: geef mij te drinken [4:7] 
Is het ongemakkelijk om met een vreemde te 
spreken? Kijk hoe Jezus contact maakt en dichtbij 
Zichzelf blijft. Hij stelt een normale vraag. 

Jezus is echt. Hij is vermoeid en heeft dorst. Tot aan 
het kruis heeft Hij te maken met dorst. Onze dorst 
heeft een oorzaak (zie 3).  

2 Jezus zei: als u de gave van God kende [4:10] 
Veel mensen willen net zoals de vrouw niet gestoord 
worden. Jezus komt met een flinke dubbele 
doordenker.  

Als u de gave van God kende…  Als ze daar al een 
idee bij had, dan ging dat niet verder dan de gave 
van het beloofde land.  

Wat voor ons bekende klanken zijn, is voor een 
‘buitenstaander’ wazig en onbegrijpelijk. Géén reden 
om niet over redding en eeuwig leven te beginnen! 

Als u wist Wie dit zegt… Ze kent Hem niet, maar 
heeft Hem nodig. De Heere wil haar dat laten 
ontdekken.  

3 Jezus zei: steeds weer dorst [4:13,14] 
Jezus gaat daarom verder om haar tot inzicht te 
brengen en van haar dorst af te helpen.  

Want, dorst heb je steeds weer. Altijd moet er weer 
gedronken worden. Geen kwaad woord daarover. 
Water is een levensbehoefte van de mens. 

Het is zonde als het daarbij blijft en onze verlangens 
niet in God worden verzadigd. Ze worden dan zo 
gemakkelijk een verkeerde kant opgetrokken.  

Jezus wil dé dorst van de vrouw lessen. Hij roept 
haar tot Zich om door Hem met God verzadigd te 
worden, zelf bron te worden. Dat is eeuwig leven. 

4 Jezus zei: roep je man [4:16,17] 
De vrouw heeft het nóg niet begrepen. Jezus wordt 
nu pijnlijk duidelijk: ‘roep je man.’ 

De vrouw dronk niet uit dé Bron. Daarom worden op 
zich goede verlangens (die elk mens heeft) de 
verkeerde kant opgetrokken door de Boze.  

Het is onvoorstelbaar genadig en bevrijdend als we 
tot dat inzicht worden gebracht, zodat we drinken uit 
dé Bron.  


