Vraagt zelfs om water aan
Samaritaanse… vrouw!
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Lees: Joh. 4,1-30
Christenen gaan vaak door
voor veroordelende mensen.
Christus vindt Waarheid ook
belangrijk, maar Genade gaat
bij Hem altijd voorop (1,14)!
Samaria: hoorde vroeger bij
Israël, maar VIII v C veroverd
door Assyriërs, gedeporteerd
en andere volken er naartoe
gedeporteerd. Mengelmoes
van volken en godsdiensten.
Alleen Gen-Dt. Tempel op
Gerizim, verwoest door
Israëlieten II v C.
‘Joden gaan niet om met
Samaritanen’ (9) maar Jezus
sluit niemand bij voorbaat uit.

Die reageert uitdagend. Maar
Hij krijgt haar aandacht als
Hij heeft over inwendige
bron (13/14): een droom
in het Midden-Oosten!
‘Roep je man’ (16) lijkt een
verandering van onderwerp,
maar is het niet (Tim Keller,
Ontmoetingen met Jezus)! Alle
mensen hebben dorst, zoeken
geluk. Op allerlei manieren.
Deze vrouw via mannen. En
jij? Het kan ook via carrière,
bezit, feesten, vakanties.
Voor deze pijnlijke waarheid
vaak op de loop; vrouw ook:
‘Jeruzalem of Gerizim?’ (20).
Maar Jezus reageert genadig:
Hij laat haar gaan, gaat mee,
geeft zelfs antwoord: ‘Plek is
straks niet meer belangrijk,
als het maar in Geest en
Waarheid gebeurt’ (23).
Ze gelooft dat Hij Messias
is en 1. Laat kruik staan: dat
water is niet zo belangrijk
meer (28); 2. Kom mee, er is
Iemand die alles van me weet

(29): de waarheid leek eerst
bedreigend maar blijkt nu
bevrijdend (vgl. 8,32) - door
combinatie met genade!
Zo doet Hij het ook bij jou:
Hij kent de waarheid over
jouw leven. Wees daar dus
eerlijk over tegen Hem en
Hij zal je er niet keihard op
afrekenen maar genadig zijn.
En laten we als christenen een
voorbeeld nemen aan Christus:
eerst genade, dan waarheid.

Genade en
waarheid
Bespreek:
1. Herken jij de neiging om
te veroordelen? Hoe zou het
toch komen dat christenen
daar vaak zo’n last van
hebben?
2. Zijn er mensen die jij mijdt
(zoals Joden Samaritanen)?

Zou je anders willen? Wat zou
een eerste stapje kunnen zijn?
3. Hoe ben jij geneigd je
geestelijke dorst te lessen?
4. Wie sla jij met de waarheid
om de oren? En wat zou er
gebeuren als je dat voortaan
met genade deed? Ga het
experiment aan!
Bid:
1. Voor mensen die gemeden
worden en voor degenen die
hen mijden (inclusief jezelf).
2. Of je je dorst mag lessen bij
Jezus en een Bron (de Heilige
Geest) in jezelf mag krijgen.
3. Of je naar anderen toe de
genade voorop mag laten gaan
en de waarheid laten volgen.
Tip:
Gratis 40 dagen Bijbelleesrooster NBG (vanaf 6 maart)
n.a.v. Johannes: https://
www.bijbelgenootschap.nl/
met-johannes-toeleven-naarpasen/
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