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Deze preek wijst naar de vermaningen van de Heere, dat zij die God aanbidden, Hem in geest en waarheid moeten 
aanbidden; want God is een Geest. De God die wij dienen heeft geen begin en geen einde; Hij is een Geest, hij heeft  
deze attributen; Hij is alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, oneindig goed, transcendent (buiten ruimte en tijd), 
een eenheid (zijnde één en de enige).

 
Deze preek gaat over een Samaritaanse vrouw, een niet-joodse en dus niet 
rechtstreeks  van  Abrahams  kinderen:  maar  ze  had  van  de  komst  van  de 
Messias gehoord en dat zijn naam Christus zou zijn, Johannes 4:25. Tijdens 
Zijn aardse bediening kwam onze Heere naar en uit het Joodse volk, want de 
zaligheid  is  uit  de  Joden.  De  oorspronkelijke  belofte  van  de  komst  van 
Christus was aan de Joden gegeven en zij waren door de Schriften heen de 
enigen  die  in  staat  zouden  kunnen  zijn  om de  oude  profetieën  over  de 
messias  te  begrijpen.  Jezus  verliet  Judea  om naar  Galilea  te  gaan,  maar 
moest door Samaria heen en dat was hoe hij de Samaritaanse vrouw bij de 

put tegenkwam.
 
Deze WATERPUT was gegraven door Jacob van Isaac en van Abraham, maar de Samaritanen gebruikten de bron op 
die tijd. De Heere stopte bij die BRON vermoeid zijnde van de reis want zijn discipelen waren naar de stad gegaan  
om spijze te kopen. De vrouw ontmoette Jezus bij de bron, waar ze gekomen was om water te halen. Jezus, de Heere, 
de ultieme ziel winnaar verspilde geen tijd om redding te brengen, zelfs wanneer hij moe was. Hij had geen excuses,  
net  als  mensen  van vandaag  de  dag die  moe zijn  van het  reizen.  Vandaag  de  dag reizen  predikers  met  auto's,  
vliegtuigen, schepen, treinen en andere comfortabele transportmiddelen. Vandaag de dag hebben mensen fris water, 
airconditioners en etc. ter comfort. Jezus de Christus wandelde of trok overal waar hij ging zonder ijs of vers water of 
airconditioner die ergens op hem wachtte. Het beste wat hij had was een veulen; maar God zij dank was het veulen 
profetisch. Hij zei tegen de vrouw: "Geef Mij te drinken."

Wees voorzichtig met vreemden te herbergen, want sommige hebben onwetend engelen herbergd. Deze vrouw had 
het uur van haar visitatie; niet een engel onwetend maar de Heere der heerlijkheid was met haar gevend haar een kans 
door haar om wat drinken te vragen: een kans om over redding tegen haar te getuigen.

Vanaf het begin toonde de vrouw slechts belangstelling en bezorgdheid.
a. Hij was een man en een Jood. 
b. De Joden en de Samaritanen gingen niet met elkaar om. 
c. Hoe begeert Gij, Die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben??

Jezus antwoordde haar en zei:
a. Indien gij de gave Gods kendet, en
b. En wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken
c. Zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben. 

De vrouw zeide tot Hem: Heere! Gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep; van waar hebt Gij dan het levend  
water? Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en 
zijn kinderen en zijn vee? Net als de vrouw bij de bron, hebben wij altijd een reden om te bewijzen waarom iets 
onmogelijk is, en waarom een persoon die u ziet het onverwachte niet kan doen; maar u weet nooit wanneer die 
persoon Jezus zou kunnen zijn. Hij  begon haar dingen te openbaren (als u een prediker hoort, zoek dan naar de 
onthullingen in het woord), zeggende; (Johannes 4:13-14)

a. Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten;
b. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten;  
c. Het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. 



De vrouw zeide tot Jezus Christus: “Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen, om 
te putten.” Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen 
man. Jezus wist (als God zijnde) dat zij niet over een man beschikte; want zij had al vijf mannen gehad en degene 
waar ze nu mee leefde was haar  man niet.  Ze was waarheidsgetrouw in haar  antwoord nadat  de Heere vers 18 
opmerkte. Ze leefde in zonde en was oprecht genoeg om haar toestand zonder excuses te accepteren en te verklaren.  
De mensen van vandaag de dag staan direct klaar om redenen te geven waarom ze meerdere malen getrouwd zijn en 
hun leven met partners rechtvaardigen; in plaats van hun zondige staat te erkennen. Toen de Heere haar over haar 
leven vertelde, aanvaarde ze het niet alleen, maar zei ze: "HEERE, IK ZIE, DAT GIJ EEN PROFEET ZIJT." 

De vrouw vertelde aan Jezus over de leringen van haar vaders over het aanbidden in de bergen en zelfs in Jeruzalem. 
Jezus verlichte haar begrip in zijn genade; Hij legde haar uit dat de zaligheid eigenlijk uit de Joden is. Ook dat het uur  
om de Heere te aanbidden nu was en dat zij die Hem aanbidden, dat in geest en waarheid moeten doen, want de Vader 
zoekt zulke aanbidders. De vrouw bij de bron zei tegen Jezus; ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd 
wordt: wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. Ondanks haar toestand herinnerde deze 
vrouw zich de leer van haar vaders, dat de Messias zou komen en zijn naam Christus zal zijn. Er zijn veel mensen die 
onderwezen werden door de vaders, zondagsschool leraren, predikers en etc., over Jezus de Christus: maar het zich 
niet zo goed kunnen herinneren als de vrouw bij de bron. Er is vergeving in de hand van de Heere en hij staat altijd  
klaar om aan een oprecht hart genade te tonen. Het maakt niet uit in welke staat u verkeert of waar u doorheen gaat: u  
zou de ergste  zondaar  kunnen zijn,  in  de gevangenis  zitten,  een moordenaar,  ongeacht  uw zonde,  behalve voor 
godslastering  tegen  de  Heilige  Geest  is  genade  beschikbaar  in  de  naam  en  het  bloed  van  Jezus  Christus.  

Toen deze vrouw Christus noemde en naar zijn komst uitkeek; in tegenstelling tot velen vandaag de dag raakte ze een  
zachte plek in de Heere, dat is de redding van de verloren. In zijn zeer zeldzame daden maakte Jezus zich aan de  
vrouw bij de bron bekend; een geheim waar niet velen van afwisten. Jezus zeide tot haar: IK BEN HET, DIE MET U 
SPREEK. "Jezus stelde zich voor aan deze vrouw over wie velen overwegen zondig te zijn. Met zijn actie ontwaakte 
hij  haar geloof; ze accepteerde haar tekortkomingen, hij  bracht haar hoop en verwachting van de Messias. Deze 
vrouw ging naar buiten om aan te kondigen dat zij de Christus had gezien. Deze vrouw vond vergeving, ze was bereid 
om het water dat de Heere haar zou geven te drinken. Ze nam Christus aan, en het is zo simpel. Ze ging weg en 
getuigde tegen een aantal mensen die uiteindelijk Jezus de Christus aanvaarden. Dit kan u overkomen. Jezus is bezig  
met mensen tot zijn KONINKRIJK te roepen. Heeft hij u gevonden? Zei hij tegen u; Ik ben het, Die met u spreek, DE 
CHRISTUS?


