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Skrifgedeelte: Johannes 4:1-26 

Fokusvers: Johannes 4:4 

Tema: Leef ware aanbidding daar waar jy is, want God het jou geplaas waar jy moet wees! 

"Klein botteltjies, groot gif". Gewoonlik gebruik ons hierdie spreekwoord wanneer ons van mense 

met `n klein postuur praat, maar wat `n groot, dinamiese persoonlikheid het. Tog is dit ook waar van 

woorde. Klein, amper eenvoudige, woorde het baie keer `n massiewe betekenis of invloed op hoe 

ons dinge verstaan. Dink aan byvoorbeeld die volgende "klein" woorde en wat hulle eintlik beteken: 

lewe, dood, liefde, haat, tyd... 

Hier in Johannes 4:4 het ons met só `n woord te doen: "moes". Daar staan: "Hy moes deur Samaria 

gaan".  Dit is amper `n terloopse opmerking, maar ons moet altyd onthou dat die Here nie in Sy 

Woord met woorde mors nie. Wanneer mens, in Jesus Christus se tyd, van Judea na Galilea wou reis, 

was daar drie opsies gewees. Die eerste was om teen die kus langs op te reis van Judea na Galilea, 

die tweede was om oor die Jordaan te gaan, deur die landstreek Perea en om dan weer naby die 

suidelike grens van Galilea oor die Jordaan te gaan, en die derde opsie was om eenvoudig direk 

Noord deur Samaria na Galilea te reis. 

Die laaste roete was egter die heel laaste opsie wat `n Jood van daardie tyd sou uitvoer juis omdat 

die Jode en die Samaritane glad nie oor die weg met mekaar gekom het nie. Die Samaritane was die 

bastervolk in die oë van die Jode; vir baie Jode nie veel beter as honde nie. En die Samaritane het 

weer die Jode gehaat. Ons hoor byvoorbeeld in Lukas 9:53 dat die inwoners van `n Samaritaanse 

dorpie nie vir Jesus wou ontvang nie, juis omdat Hy oppad was na Jerusalem om fees te vier. 

En tog hoor ons hier dat Jesus deur Samaria moes gaan. Hy moes gaan, nie net omdat dit die 

vinnigste of eenvoudigste roete was nie, sekerlik dit ook, maar Hy moes gaan omdat ons in hierdie 

gedeelte iets van God se hart vir verlore mense hoor. Al was Jesus Christus se eerste fokus op die 

verlore skape van Israel en al het Hy vroeër sy dissipels beveel om nie na die Samaritaanse dorpe toe 

te gaan nie, moes Hy in hierdie geval deur Samaria gaan en moes Hy by hierdie vrou gaan stil staan. 

God wil hê dat hierdie vrou op daardie oomblik `n lewende ontmoeting met Jesus Christus hê en 

daarom dat Christus moes gaan. Hy moes gaan, want as een van die drie Persone in die Drie-Eenheid 

was dit ook Sy wil om te gaan. Hy moes gaan, want al sou dit ook later eers bekend geword het, was 

en is die evangelie ook vir hulle bedoel. Hy moes gaan, want ook die Samaritane moes hoor dat ware 

aanbidding deur die Heilige Gees en in waarheid gedoen word. Hy moes gaan, want Hy moes begin 

om die grond in die harte van die mense voor te berei vir wanneer die dissipels gaan begin saai. 

Trouens, só kan ons na Jesus Christus se hele lewe kyk en die "moes" daarin raaksien. Elke tree, elke 

optrede, elke preek, elke gelykenis, elke oomblik van Christus se lewe op aarde en uiteindelik ook sy 

verhoor, kruisiging, sterwe en opstanding is een groot "MOES". Deur dit breek God se koninkryk 

deur, begin ons weer sien dat God Koning is wat deur Jesus Christus regeer. Beleef ons dat Christus 

vir ons moes sterf, omdat dit die enigste manier is wat ons weer in `n verhouding met God kon 

staan. Besef ons dat Christus moes weggaan, sodat die Hy die Heilige Gees na ons kon stuur om ons 

in die volle waarheid te lei. 
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En moes die Heilige Gees kom om die apostels te stuur en te lei daar waar die evangelie aan mense 

verkondig moet word. Só hoor ons dan in Handelinge 8 dat Filippus, Petrus en Johannes die 

evangelie in Samaria verkondig en dat baie Samaritane tot geloof kom in Jesus Christus en die Heilige 

Gees ontvang. Só hoor ons in Handelinge 16 dat Paulus-hulle deur die Heilige Gees en deur die Gees 

van Jesus gestuur en gekeer word, sodat hulle na sekere plekke toe moet gaan om daar die 

koninkryk van God aan te kondig en die mense te leer dat God deur die Heilige Gees en in Waarheid 

aanbid word en nie deur afgode, gebruike, tradisies en oorlewerings nie.  

Jesus Christus, Filippus, Petrus, Johannes, Paulus, Silas, Timoteus...almal moes wees waar hulle was, 

omdat God deur hulle die boodskap van Sy koninkryk en van ware aanbidding wou laat aankondig en 

laat leef.  

En ek en jy? Besef ons nog dat ons hier is omdat God ons hier wil hê? Ons is nie hier weens die 

noodlot of per toeval nie - vir `n kind van die Here is daar in elk geval nie iets soos die noodlot en 

toeval nie! Ons is hier omdat ons hier moes wees - God wil vir my en jou hier hê! Ons het dit vroeër 

mos só mooi bely dat God se voorsiening inhou: "...dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en 

onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per 

toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom." Juis daarom dat ons in voorspoed dankbaar en in 

teëspoed geduldig kan wees. God het dit gewil dat ek en jy op hierdie tydstip van die wêreldgebeure 

in Suid-Afrika moes wees om híér Sy koninkryk en die boodskap van ware aanbidding aan te kondig 

en uit te leef. 

En hoe het ons land dit nie nodig om die boodskap van `n lewende, liefdevolle, almagtige God wat `n 

verterende vuur is te hoor nie? Hoe het ons land dit nodig om weer te hoor dat daar maar net een 

ware God is wat rekenskap eis oor die lewe van elke mens nie?  

God het jou en my hier geplaas, omdat ons hier moet wees. Ons is hier as instrumente in die hand 

van die lewende God, die Vader, Seun en Heilige Gees, om híér mense weer te wys dat ons redding 

nie in groot getalle of persone of in die gebruik van groot gebedsbyeenkomste lê nie, maar dat ons 

redding, hoop en troos alleen in God lê en dat ons Hom alleen kan aanbid wanneer ons deur die 

Heilige Gees en in waarheid voor die genadetroon van God intree in gebed.  

Behalwe as ons soos skynheiliges in die openbaar met `n stortvloed van woorde bid om deur mense 

raakgesien te word, het die Here en Sy Woord niks teen gebedsbyeenkomste nie, maar dan moet dit 

altyd in die Heilige Gees en in Waarheid plaasvind. Dit beteken dat die fokus op God moet wees en 

op Hom alleen. Ons sal later meer daarop ingaan oor wat dit beteken om God in die Gees en in 

waarheid te aanbid. 

Beteken dit egter dat ons nie teenkanting gaan kry wanneer ons hier só leef soos God van ons vra 

nie? "As God ons mos hier wil hê, sal dit mos goed gaan met ons?", so dink ons dikwels. Tog is dit nie 

só nie. Daarvoor is daar te veel seer en haat in hierdie wêreld. Ons sal dit moeilik hê en in ons hier-

wees moet ons weet dat ons hierdie stukkend-wees van die wêreld aan ons lywe gaan ervaar. 

Wanneer dit egter gebeur, kan ons vashou aan die feit dat ook hierdie dinge daarop sal uitloop dat 

God geëer word, selfs al verstaan ek nie nou hoe nie. `n Plaasaanval, inbraak, verkragting, al die 

ander realiteite van ons lewe in Suid-Afrika is dikwels moeilik om te verstaan in verhouding met God 

se eer. Maar ons weet, God sal geëer word - ook deur die feit dat ek hier moes wees en die teëspoed 

moes beleef. 
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Gaan dink weer oor hóé jy daar waar jy is die koninkryk van God en ware aanbidding teenoor hierdie 

wêreld kan gaan leef. God het jou in hierdie wêreld, in hierdie land en in jou dorp geplaas, omdat jy, 

volgens Hom, daar moes wees. Hoe lewe jy, daar waar jy is? 

Amen 

 


