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Skrifgedeelte: Johannes 4:1-26 

Fokusvers: Johannes 4:24 

Tema: Aanbid God nie deur aardse gebruike nie, maar deur die gees en in waarheid! 

Ons lewe in `n bitter interessante land; `n land waarin jy die een aand kan gaan slaap, en jy het min 

of meer `n idee wie die ministers van die land is, en die volgende oggend word jy wakker met `n hele 

ander kabinet! Ons lewe in een van die lande waar geloof en godsdiens van die mees interessante 

vorms aanneem en waar daar amper `n nuwe vorm van "revival" of herlewingsbewegings aan die 

gang is. Oom Angus se saamtrek van 22 April is een hiervan. 

En hoeveel debat was daar nie al die afgelope tyd oor 22 April se saamtrek nie? Daar is groot verskil 

daaroor tussen gelowiges. Sommiges voel amper fanaties positief oor oom Angus terwyl ander weer 

fanaties negatief teenoor oom Angus is. Maar gewoonlik, in hierdie gesprekke, sal daar dan iemand 

wees wat sê dat solank hierdie gebedsbyeenkomste of saamtrekke in die gees en in waarheid 

plaasvind, moet ons dit los. Dan is dit soos die Here dit wil hê.  

Die vraag is egter, wat beteken dit om God in die gees en in waarheid te aanbid? Kom ons kyk na die 

gesprek waarin ons Here self hierdie woorde gebruik het: die gesprek met die Samaritaanse vrou in 

Johannes 4.  

Wanneer mens deur hierdie gedeelte lees, is dit opvallend hoe sterk die fokus op aardse dinge val in 

hierdie verhaal en gesprek. Dit begin met `n verwysing na `n paar streke: Judea, Galilea en Samaria. 

Dan gaan dit oor `n plek: Sigar, maar baie spesifiek, by die stuk grond wat Jakob vir Josef gegee het, 

en nog meer spesifiek: by die put van Jakob. Dan fokus die gesprek op twee verskillende volke: Jode 

teenoor die Samaritane. 

Wanneer Jesus met die vrou begin praat, is haar fokus ook telkens eerder op die aardse dinge. Jesus 

praat van die fontein van lewende water, sy praat van `n fisiese put. Jesus noem dat Hy vir haar die 

lewende water sal gee, maar sy vra hoe Hy dit gaan doen sonder `n skepding. Jesus sê dat die hierdie 

lewende water die ewige lewe sal gee, sy soek daarvan om nie weer dors te wees nie. En dan 

wanneer Jesus haar op haar gebroke persoonlike lewe vol sonde wys, begin sy weer praat oor fisiese 

plekke: Jerusalem teenoor berg Gerasim. 

Interessant genoeg, die enigste keer wat Jesus nie hierdie vrou reg help nie, is wanneer sy sê dat sy 

weet dat die Messias gaan kom. Die rede hiervoor is dat die Samaritane se siening oor Wie die 

Messias is en wat Hy gaan doen, anders was as dié van die Jode. Die Jode het die Messias gesien as 

`n aardse leier wat sou kom om die volk te red en te herstel. Die Samaritane het die Messias verwag 

as iemand wat sou kom om mense in verhouding met mekaar te bring en om die ware vorm van 

aanbidding te bring. Daarom dat Jesus dan bloot net vir haar sê: "Dit is Ek, Ek wat met jou praat." 

Maar dit is wanneer hierdie Samaritaanse vrou aanhou om op die fisiese te fokus, wat Jesus vir haar 

sê dat ware aanbidding in die gees en in waarheid plaasvind. Jesus plaas dus die gees en die 

waarheid teenoor al hierdie aardse plekke, volke en kwalifikasies. Op hierdie manier wys Jesus 

Christus vir haar dat Hy gekom het om al die fisiese, aardse skeidings te oorbrug. In Hom word 

gelowige Jood en gelowige Samaritaan één. In Hom word al die godsdienstige gebruike van die Ou 

Testament opgehef.  
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Jesus Christus wys haar dat ware aanbidding nie in gebruike, tradisies of plekke lê nie en ook nie 

gebind is tot een volk of nasie nie.  Hy kom leer haar dat die tyd van ware aanbidding nou 

aangebreek het. Ware aanbidding vind plaas wanneer die mens se gees uitroep na God, want God is 

Gees en deur ons gees wat tot Hom uitroep aanbid ons Hom. 

Daarom gaan dit nie in hierdie gedeelte in die eerste plek oor die aanbidding deur die Heilige Gees 

nie, maar aanbidding wat gebeur wanneer die gees van die mens stukkend en verslae maar vol hoop 

voor God neerval in aanbidding. Dit gaan daaroor dat ons siele, en dus ook ons hele mens-wees, in 

dors moet uitroep na God en moet vlug na God om in gebed alles van Hom te vra wat ons vir hierdie 

lewe nodig het. Ware aanbidding gaan daaroor dat ek my hele bestaan op God fokus en vir Hom 

alleen lewe. Ware aanbidding is wanneer ek in gebed smeek en pleit dat God my met die Heilige 

Gees sal vervul en dat die vrug van die Gees in my lewe sal duidelik word. Dan alleen is ware 

aanbidding nie net deur my gees nie, maar ook deur die Heilige Gees! 

Tog sê ons Here hier dat ware aanbidding nie net deur die gees is nie, maar ook in waarheid. Dit 

word eintlik baie duidelik wanneer Jesus vir die Samaritaanse vrou sê dat hulle, die Samaritane, 

aanbid sonder om te weet wat hulle aanbid. Om God te aanbid, moet jy Hom werklik ken vir Wie Hy 

is. Jy moet Hom ken en jy moet vir Jesus Christus ken as die Weg, die Waarheid en die Lewe. Jy moet 

in `n intieme verhouding met Hom staan en elke dag groei in jou kennis van Wie God is. Net só min 

as wat jy jou huwelik wil maak werk, sonder om elke dag jou man of vrou beter te leer ken, net só 

min kan jy in `n verhouding met God wil staan en Hom aanbid as jy nie elke dag groei in jou 

verhouding en kennis van God nie. 

Dit beteken ook dat ons Jesus Christus moet ken vir Wie Hy werklik is: nie net die "liewe Jesus" wat 

vir ons aan die kruis gesterf het nie, maar ook die regverdige Christus wat die handelaars uit die 

tempel uitgejaag het toe hulle nie meer die tempel as `n huis van gebed gebruik het nie. Ons moet 

Hom ken, nie net as Jesus wat weer-en-weer vergewe nie, maar ook as die Koning van die Kerk met 

`n swaard met twee snykante wat uit sy mond kom en wat skyn soos die son op sy helderste. 

Dit is alleen wanneer ons hierdie uitdrukking só verstaan wat ons kan vra: is ons aanbidding ware 

aanbidding? Vind ons aanbidding werklik in die gees en in waarheid plaas? Té dikwels beperk ons 

ons geloof alleen maar tot sekere gebruike. Té dikwels is sekere gebruike van die kerk, soos die Doop 

en die Nagmaal, meer belangrike vorme van aanbidding en die sondae waarop die bedien word 

"belangriker" as ander. Té dikwels bestaan ons geloof en ons aanbidding alleen maar net uit vinnige 

Bybel lees en `n vinnige gebed opsê voor die dag begin of voor ek aan die slaap raak. En té dikwels is 

ons by elke liewe saamtrek, ook op 22 April, maar van `n bestaan wat getuig daarvan dat ek `n 

lewende en heilige offer is, is daar nie van sprake nie. 

Daarom dat ons Here Jesus Christus ook voor jou en my kom staan en weer kom vra: besef jy Wie jy 

aanbid? Hoe aanbid jy werklik? Want indien bogenoemde die geval is, is ons besig om te aanbid 

sonder om te weet Wie ons aanbid. Dan besef ons nie meer ons eie dors en verlorenheid buite 

Christus nie. 

Mag ons, veral in hierdie tyd voor Paasfees, weer besef Wie dit is wat ons aanbid. Mag ons Hom 

werklik leer ken. Mag ons beleef hoe ons gees honger en dors na die verhouding wat ons reeds met 

ons Vader deur Jesus Christus het. Mag ons opnuut leer wat ware aanbidding is!                         Amen   


