Schriftlezing: Johannes 4:25-42 Tekst: Joh. 4:28-30,
39-42 Thema: Bij de Bron word je een bron
Zingen: Ps. 145:3 en 4, Ps. 51:5 en 7, Ps. 119:7,84
en 86, Ps. 56:4, Dankz. HA Ps. 108:1
Hoofdpunten van de preek
Wie drinkt uit de Bron wordt zelf een bron (Jh. 7:38).
1 Het getuigenis van de vrouw [vers 28,29]
De Heere Jezus heeft werkelijk haar dorst gestild.
Haar waterkruik staat als stille getuige nog bij de
Bron. Door de vrouw verlaten. Ze had water nodig,
maar een veel sterkere dorst is nu gestild.
De vrouw gaat niet naar haar huis, maar naar het
centrum van het openbare leven en spreekt de
mensen daar vrijmoedig aan.
Een stroom van levend water komt uit haar voort.
Hier zien we de Heilige Geest aan het werk. Ze zegt
niet: kijk mij… maar zie Hem!
2 De reactie van haar stadsgenoten [vers 30,39-41]
Het getuigenis van de vrouw maakt door de Heilige
Geest veel los. Haar stadsgenoten gaan naar Jezus
toe.
Terwijl Jezus met Zijn discipelen bij de bron spreekt
over wat Hem voedt en over de oogst, komt dit
letterlijk naar hun toe (31-38).
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De Samaritanen komen, zien en geloven in Hem om
haar woord. De Heere zegent haar en ons eerlijk
geloofsgetuigenis.
De Samaritanen hebben dorst naar meer onderwijs
en vragen Jezus om te blijven. Als dat aan Hem
gevraagd wordt, doet Hij dat zeker.
De balans wordt opgemaakt: er komen er nog veel
meer tot geloof door Christus. Hoe aansprekend een
getuigenis ook kan zijn, het Woord doet het.
3 Het getuigenis van de Samaritanen [vers 42]
De vrouw wordt bedankt. Geloven doen we niet via
of door een ander: Het gaat niet om een, maar om
dé Bron.
Hun geloof is heel persoonlijk: wij zelf hebben (Hem)
gehoord. Geloof is een persoonlijke verbinding en
blijft niet in het algemene hangen. HC7: ook mij…
Hun geloven is ook (zeker) weten (HC7). Kennis is
net zo goed wezenlijk in het geloof. Niet het
verstand, maar het hart staat centraal.
Hun geloof heeft inhoud: Hij is de Zaligmaker van de
wereld. Christus is gezonden om zondaren te
brengen tot het kennen van de Vader: de zaligheid.

