
 

Preekvoorligting Sondag 5 Augustus 2018 

Skriflesing: Johannes 4: 1 – 15       Teksvers: Johannes 4: 7b  

 

Tema: Oproep: Leef nie “dorre gat” nie, maar “borrelende fontein” 

 

Christus is op pad na Galilea en besluit om die korste pad daarheen deur Samaria te volg. Dit gebeur dan 

dat Hy 12 uur die middag by die plek wat as die “fontein van Jakob” bekend staan gaan sit om te rus. Hy 

was alleen, want sy dissipels was weg na die dorpie daar naby om kos te gaan kry. 

 

1. Die ongewone gebeure by “die fontein van Jakob” 

Dit gebeur dan dat Christus met ŉ Samaritaanse vrou by die fontein  ŉ gesprek aanknoop – iets ongewoon. 

Jode het nie met Samaritane gepraat nie, en daarom sou Joodse mans nie sommer met ŉ Samaritaanse 

vrou ŉ gesprek aanknoop nie. Maar dit is wat gebeur – Christus gaan in gesprek met ŉ Samaritaanse vrou 

en sê vir haar: “Gee vir My water om te drink” (vers 7). Hierdie is ŉ baie belangrike openbaringsmoment: 

Die Seun van God sê vir ŉ nietige mens: “Gee vir My water om te drink”. Uiters ongewoon, veral omdat 

Hy oor die mag beskik het om enige iets te kon doen, enige wonder, wat dit ook al mag gewees het. Die 

werklikheid hier egter – Hy vra iets van ‘n mens. 

 

2. Die openbaring by “die fontein van Jakob” 

Christus sê vir die vrou: “Gee vir my water om te drink”. Die vrou skep nie vir Hom water nie, maar gaan 

in ŉ redenasie hieroor met Hom. Sy wou weet hoe is dit moontlik dat ŉ Jood vir haar, ŉ Samaritaan iets 

kan vra, in hierdie geval, water om te drink? Dan volg Christus se antwoord: “As jy die gawe van God 

geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en 

Hy sou vir jou lewende water gegee het”. Hieruit duidelik Hy vra iets, maar ook duidelik Hy gee iets. Hy 

vra die minderwaardige, maar Hy gee die alles oortreffende. Daar is geen vergelyking tussen dit wat 

Christus van die mens vra (water) en dit wat Hy aan die mens gee nie (die water wat Christus gee maak 

die mens ‘ŉ fontein van water tot die ewige lewe – vers 14).  Christus het  immers na hierdie wêreld gekom 

“om te gee”, “om Homself te gee as offer aan die kruis. Hierdie gee van Homself aan die kruis het die 

mens se sonde met sy bloed toegemaak en die mens gemaak ŉ fontein tot die ewige lewe (net dié wat die 

Vader aan Hom gegee het). Waar die mens spreekwoordelik eers “ŉ dorre gat in die grond” was, is hy nou 

“ŉ borrelende fontein” deur die werking van die Heilige Gees.  

 

3. Die toepassing van “die fontein van Jakob” 

Christus vra van die mens, Hy verwag van die mens spreekwoordelik “water”, nie “lewende water nie”. 

Hy vra  en verwag nie die “bomenslike” nie, maar wat ten volle in die mens, ons, se vermoë is. Baie 

belangrike werklikheid: So dikwels word gemaak asof dit wat God vra die “onmoontlike” is. Ons moet 

raaksien en besef – die Here vra van die mens, ons, water, of nog beter gestel – Hy  verwag net water, of 

nóg beter gestel – Hy verwag net ŉ slukkie water (ŉ klein hoeveelheid water wat dors les). Nou die vraag: 

Wat maak ek as Hy spreekwoordelik “ŉ slukkie water” van my vra? Onthou – Hy gee alles: Hy gee Sy 

lewe, Hy gee die ewige lewe, Hy maak ŉ “dorre gat”  ŉ “lewende fontein”, Hy maak ŉ dooie ŉ lewende. 

 

Samevatting: Waar staan ek met hierdie saak van Johannes 4 vers 7b? Is ek ŉ lewende fontein wat met 

oorgawe gee alles wat die Here of hulle wat in sy opdrag optree, vra?  

 

Oproep: Leef nie “dorre gat” nie, maar “borrelende fontein”! 

 


