
Johannes 4:1-42 

Vooraf 

Die derde Sondag in Lydenstyd staan bekend as Oculi. Dit beteken oë. 

Agtergrond 

In Johannes 20:31 gee Johannes sy doel met die skryf van sy Evangelie: Hy sê: “Hierdie wondertekens 

is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, 

in sy Naam die lewe kan hê. 

Hierdie evangelie word in vier dele ingedeel: 

 Joh 1:1-18  Die inleiding 

 Joh 1:19-12:50  Jesus se werk in die wêreld 

 Joh 13:1-17:26  Jesus en sy kerk 

 Joh 18:1-20:31  Jesus se kruisiging en dood 

Inleiding 

Mercedes Benz was die eerste motorvervaardiger wat energie-

absorberende tegnologie gebruik het om hulle motors veiliger 

te maak in motorongelukke. Hierdie tegnologie is ontwikkel om 

die slag in enige botsing te absorbeer en weg van die passasiers 

te kanaliseer om hulle te beveilig. Deesdae gebruik feitlik alle 

ander motorvervaardigers die tegnologie om hulle motors 

veiliger te maak - ten spyte van die feit dat Daimler Benz die 

eksklusiewe patentreg op hierdie patent het. Tog het Mercedes 

nog nooit enige stappe geneem teen enige van die ander 

vervaardigers omdat hulle hierdie patentreg skend nie. 

Mercedes het hulle besluit soos volg verduidelik: Sommige 

dinge is net te belangrik om dit nie met ander te deel nie.  

Dit is eintlik aangrypend dat ’n motormaatskappy die 

veiligheid van mense stel bo die miljoene rande wat hulle kon 

verdien. Hierdie gebaar of werkswyse help ons nogal om 

vanoggend die verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou 

beter te verstaan.  

Daar was baie redes waarom Jesus nie sy boodskap van 

verlossing met hierdie vrou moes deel nie. Tog het Jesus ’n 

boodskap gehad wat te belangrik was om nie met haar te deel 

nie. En in hierdie voorbeeld van Jesus leer ons ook dat hierdie 

boodskap van verlossing vandag nog te belangrik is om nie met 

ander te deel nie – al kan ons dalk baie redes uitdink hoekom 

ons dit nie hoef te doen nie. 

Daarom ons tema vanoggend: ’n Belangrike boodskap wat gedeel moet word! 



1. ’n Vreemde kandidaat vir die boodskap 

Menslik gesproke was die Samaritaanse vrou nie die ideale kandidaat vir Jesus se verlossingsboodskap 

nie. Dit is nou gekyk vanuit ’n Joodse oogpunt. 

 Sy was ’n vrou. ’n Joodse man kon nie sommer met ’n vrou praat nie. Dit was onaanvaarbaar 

volgens die Joodse tradisie. Wat dit nog erger gemaak het is dat Jesus ’n rabbi was. Dit was 

nog meer ongehoord vir ’n rabbi om met ’n vrou te praat. Die Joodse reëls was so streng dat 

’n rabbi nie eens met sy eie vrou of dogter in die openbaar kon praat nie. 

 Sy was ’n Samaritaanse vrou. Die Samaritane was ’n vermengde volk. Toe die Assiriërs Samaria 

ingeneem het, het hulle heelwat Assiriërs in Samaria gevestig. Mettertyd het die Jode en 

Assiriërs in Samaria vermeng geraak. Die Jode in Juda het die Samaritane verag. Hulle het glad 

nie met hulle gepraat nie. Inteendeel, hulle sou onrein wees indien hulle met hulle kontak 

gehad het. Die Jode het ’n baie meerderwaardige houding gehad teenoor die Samaritane. 

Hulle sou eerder ’n ompad om Samaria reis as om deur Samaria te gaan. Ons lees dat Jesus 

deur Samaria gereis het.   

 Sy was verstoteling. Die mense in die Bybelse tyd het vroeg oggend of laat middag by die putte 

gaan water haal. Dan was dit koel. Tog lees ons dat hierdie Samaritaanse vrou teen twaalf uur 

die middag by die put was. Wat verder opmerklik is, is dat sy nie by die put naaste aan die 

dorp gaan water haal nie. Sy het na ’n put wat verder was gegaan. Hierdie twee 

eienaardighede in haar optrede vertel ’n storie. Sy was uitgestoot uit die gemeenskap. Sy was 

’n randfiguur en het die mense vermy.  

 Sy was beslis nie ’n voorbeeldige vrou nie. Ons lees dat sy reeds vyf mans gehad het en dat 

die een wat sy op daardie stadium gehad het nie haar man was nie. Sy het in sonde geleef. Dit 

was dalk die rede hoekom sy verstoot is deur die gemeenskap.  

In kort: hierdie vrou was beslis nie die ideale kandidaat vir die boodskap nie.  

2. ’n Boodskap wat gedeel moes word 

Die omstanders sou dit beslis vreemd gevind het dat Jesus met hierdie vrou praat. Inteendeel, dit sou 

petrol op die vuur wees vir die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Tog deurbreek Jesus al hierdie grense. Al 

was hierdie vrou menslik gesproke nie die ideale kandidaat vir die boodskap nie, deel Hy die boodskap 

met haar. Die rede: Jesus kyk anders na mense. Hy kyk verby allerlei menslike reëls en regulasies en 

sien die mens in nood raak. Niemand is te sleg vir sy boodskap nie. 

Wat is die boodskap? Jesus vertel vir die vrou van lewende water. Natuurlik verstaan sy dit nie dadelik 

nie. Sy dink aan water wat sal maak dat sy nooit weer hoef te kom water skep nie. Jesus praat van 

water wat die ewige lewe gee. Jesus se boodskap is die van geloof in God wat uitloop op die ewige 

lewe.  

Aan die begin van hierdie verhaal sien die vrou ’n Joodse man, later erken sy Jesus as profeet. Teen 

die einde besef sy dat Jesus die Messias is. Sy kom tot geloof. Al was sy nie die ideale kandidaat nie, 

verander die boodskap haar. 

En wat dan gebeur is aangrypend. Hierdie vrou wat nou net die belangrike boodskap gehoor het, word 

’n draer van daardie boodskap. Sy gaan na die dorp en gaan vertel wat gebeur het. En baie gou daarna 



stroom die inwoners na die put en ons lees dat nog baie meer van hulle het tot geloof gekom. Hulle 

glo in Jesus as die Verlosser van die wêreld. 

Hierdie vrou verstaan dadelik iets van die boodskap wat te belangrik is om nie te deel  nie. Sy kan nie 

stilbly oor hierdie boodskap wat mense verlos nie. 

3.  ’n Boodskap wat steeds gedeel moet word 

 

In ’n gesprek met sy dissipels verduidelik Jesus sy optrede. Hy het gekom om sy Vader se wil uit te 

voer. Ook hierdie gesprek is ietwat vreemd. Hulle wil hê Jesus moet eet, maar Jesus antwoord dat sy 

voedsel is juis om die wil van God te doen. Dan vertel Jesus deur middel van die beeld van die oes op 

die lande vir hulle dat die boodskap steeds gedeel moet word. Hy vergelyk die mensdom en hulle 

honger met die ryp oes wat op die lande staan – gereed om by mekaar gemaak te word. Hy verseker 

sy dissipels dat Hy hulle gestuur het om die oes te gaan insamel. 

 

Hierdie opdrag het Jesus herhaal net voor sy hemelvaart. Daar het Hy sy dissipels weer beveel om die 

boodskap wat te belangrik is om nie te deel nie, met almal te gaan deel. Dit het die opdrag van die 

kerk geword. Dit is vandag nog die kerk – of kom ek sê liewer – ons opdrag. Ons moet die oes wat ryp 

op die lande staan gaan bymekaar maak. Ons moet die boodskap met ander gaan deel. Die boodskap 

is te belangrik om oor stil te bly. 

 

Eintlik moet ons besef dat ons bevoorreg is om die boodskap te kon hoor. As die dissipels en ander 

volgelinge nie hulle opdrag uitgevoer het nie, as hulle nie die belangrikheid van die boodskap verstaan 

het en daarom dit uitgedra het nie, sou ons dit nie geken het nie. Ons sou op die land bly staan het. 

 

 Ds. Danie Mouton skryf in ’n gedeelte oor die  verhaal dat hy by geleentheid saam met ’n boer langs 

sy ryp koring oes gestaan het. Die probleem was egter dat die lande te nat was en dat die boer nie 

met sy stroper in die lande kon inkom om te oes nie. Wat gewoonlik dan gebeur is dat die koring gaan 

lê of dat die koringkorrels as gevolg van die nattigheid in die are begin ontkiem. Hy skryf dat hy onthou 

hoe die trane oor die boer se wange gerol het. Hierdie pragtige oes wat op die land staan en tot niet 

gaan was vir hom hartverskeurend. Dit, sê Danie Mouton, het hom iets laat verstaan van God se 

hartseer. Hy staan ook as Boer en kyk na die oes op die lande – en is sekerlik baie hartseer oor soveel 

van die oes wat nog verlore gaan. 

 

Juis die feit dat hierdie vrou menslikgesproke nie die ideale kandidaat was nie moet ons aangryp. Ons 

kan nie besluit wie is die geskikte of minder geskikte kandidate nie. Die boodskap moet vir ons so 

belangrik wees dat ons nie daaroor kan stilbly nie. Paulus skryf: “Die liefde van Christus dring my...” 

Mag die liefde van Christus dring ... na almal toe.  

 

Ons mag nie toelaat dat  ons eie opvattings ons weerhou van sommige mense nie. Taal, kultuur, 

ekonomiese stand, kleur, selfs ander godsdienste – niks mag in ons pad staan nie. Die boodskap is te 

belangrik om daaroor stil te bly. Paul Little het gewaarsku: “Die lewe is soos ’n yslike rivier met die 

ongereddes wat vinnig stroomaf spoel in die rigting van die waterval. Hoe kan ons as Christene dan 

op die wal bly staan en vir hulle totsiens wuif?” 

 



Hoe moet ons hierdie boodskap wat te belangrik is om oor stil te bly, uitdra? Deur ons lewens. Dit is 

deur ons voorbeeld en ons woorde.  RE Coleman vat dit mooi saam: “Om te getuig is nie ’n stokperdjie 

of ’n een-dag-’n-week-aktiwiteit nie. Dit is ’n lewenstyl. ’n Mens getuig nie van Christus wanneer dit 

jou pas nie. Jy is ’n getuie. Jy leef jou getuienis self wanneer jy glad nie eens daaraan dink nie.”  

 

Slot 

 

Mercedes Daimler het die waarde van hulle patent vir die totale motorbedryf besef en ter wille van 

menselewens dit met die ander vervaardigers gedeel. Hulle het besef hulle kan nie die belangrike 

uitvinding nie met die ander deel nie. Mag ons die waarde van God se verlossingsboodskap vir 

menselewens raaksien en mag ons ook doelgerig en aktief besig wees elke dag om dit met ander te 

deel. 

 

Ek sluit af met die woorde van Joseph Bayly: “Jesus het nie die verkondiging van sy Goeie Nuus aan ’n 

reklame maatskappy toevertrou nie.   Hy het net sy dissipels uitgestuur. Hy het hulle nie opdrag gegee 

om advertensieborde op te sit en pamflette uit te deel nie. Hy het gesê hulle moet in die gewone lewe 

wys wat hulle glo.” 

 


