


Ps.42:1
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen

In Uw huis Uw naam verhogen?



Dat is maar al te waar! Onze ziel dorst naar de 
Heer; Híj alleen kan ons hart volledig vervullen! 



En dat gebeurt nu als het Pinksteren wordt in je 
leven en je vervuld wordt met de Heilige Geest.



Zonder die vervulling wordt het geestelijk leven 
droog, dor, doods, onaantrekkelijk, plichtmatig. 



En dan gaan wij de vervulling van ons leven bij 
tijdelijke dorstlessers zoeken; we moeten wel!



Want of we het nu beseffen of niet, we zijn zeer 
dorstige wezens; onze ziel hunkert en smacht!

Pred.3:11



Onze harten snakken naar liefde; we willen echt 
gezien en gewaardeerd worden om wie we zijn.



En daar is niets mis mee; zo is het ook bedoeld; 
ons hart is geschapen voor de liefde van God!



Maar we zijn de vervulling die God ons alleen 
kan geven gaan verwachten van andere ‘goden’.



Dat zijn in 1e instantie vaak de mensen om ons 
heen: ouders, echtgenoot, kinderen, vrienden.



Deze ‘goden’ stellen altijd teleur en beschadigen 
onze emoties: innerlijke wonden, pijn en leegte.



Je echtgenoot pleegde overspel

Je ouders hielden meer van je zus

Je bent seksueel misbruikt door pa

Je ontving liefde onder voorwaarden

Een leraar zette jou vaak voor schut

Je werd gepest door je klasgenoten

Geen erkenning voor je prestaties



In reactie daarop beginnen we ons gedrag aan 
te passen; ons meest wezenlijke deel sterft af!



Je ziet er niet zo veel van; een matte ziel gaat 
vaak schuil achter een schitterende buitenkant.

Mat.23:25-28



Maar als je door die façade heen prikt, dan blijkt 
vaak dat wonden verbonden zijn met zonden. 



Wanneer we onze wonden niet laten helen door 
dé Trooster, zoeken we troost in andere dingen!

Joh.14:16



Je vlucht in alcohol, drugs of porno

Je vlucht in perfectionisme

Je vlucht in materialisme

Je vlucht in contactmijding

Je vlucht in carrière, sport of hobby

Je vlucht in ‘n geestelijke bediening

Je vlucht in sarcasme, haat, rebellie



Ik vermoed dat er veel meer gelovigen met zo’n 
gepantserd hart rondlopen dan we vermoeden.



Maar Gods liefde zoekt juist zúlke mensen op...



Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De verlamde man en zijn vrienden
4. De hoofdman over honderd
5. De bloedvloeiende vrouw
6. Zachëus de tollenaar
7. De overste van deze wereld
8. De hogepriester van Israël
9. De getuigen van het lege graf



Ik vertel het verhaal; houd de Bijbel erbij;
Joh.4:1-26.



Gaandeweg zullen we vier aanwijzingen vinden 
om vervuld te worden met Gods Heilige Geest!



Dit verhaal verplaatst ons naar Judea waar Jezus 
meer discipelen maakte/doopte dan Johannes! 

Joh.4:1-3



De Heer merkte dat dit kwaad bloed zette bij de 
Farizeeën; Hij bedreigde hun positie en invloed.



De Heer wist van het verzet in hun hart; Hij wist 
wat er ‘broeide’ en waar dat op uit zou lopen…



Daarom verliet Hij 
Judea: niet omdat 
Hij bang was, maar 
omdat Zijn tijd nog 
niet gekomen was!

Joh.4:3; 8:20



En Hij moest door Samaria gaan. 

Joh.4.4
Vgl. Joh.3:14; 9:4; 10:16; 12:49; 13:18; 20:9



Dat moest van Zijn Vader in de hemel…



Als de Vader iets wilde, dan deed de Zoon dat; 
dat was Zijn lust en leven; dat was Zijn ‘voedsel’.

Joh.4:31-34



In vers 23 lezen we wat Zijn Vader wil; de Vader 
zoekt ware aanbidders; en niet alleen in Israël! 

Joh.4:23
Joh.10:16



En juist daarom 
moest Hij door 
Samaria gaan; 
want juist daar 
in dat verachte 
gebied waren  
de velden wit 

om te oogsten.

Joh.4:30, 35 



1e aanwijzing: als je meer van Gods Geest wilt 
merken, laat dan Gods wil jouw voedsel zijn!



Ook als het Gods 
wil lijkt te zijn dat  
je een niet ideale 
en niet gangbare 
route moet gaan.



En daar was de bron van Jakob. Jezus nu 
ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten.

Joh.4:6



Juist op dat moment komt er een Samaritaanse
vrouw aanlopen om bij de bron water te putten.

Joh.4:7



Het zesde uur; tussen de middag; op het heetst 
van de dag; het meest ongebruikelijke moment.

Joh.4:6b



Dat deed zij heel bewust; uit zelfbescherming; 
ze voelde zich niet geliefd en meed het contact.



Vanwege haar immorele gedrag keken mensen 
haar met de nek aan; dat deed pijn; van binnen!



Maar Hij die zondaren mint, maakt wél contact; 
bijzonder tactvol; Hij vraagt: geef Mij te drinken!

Joh.4:7



Daarmee overbrugt Hij een zeer grote kloof!

Samaritaanse
Zondares
Vrouw
Mens

Israëliet
Heilige

Man
God



Dat wordt ook van ons gevraagd: cultuurkloven 
overbruggen; geen afwijzing, maar aanvaarding!

Opw.167 – Rom.15:7



2e aanwijzing: we bevorderen het werk van de 
Geest als we cultuurkloven leren overbruggen!

Ef.3:10, 18 en 19 



Dat is heel moeilijk; dat kost veel; dat vraagt om 
zelfverloochening; je zelfbescherming opgeven.



En om wijsheid; voordat de Heer haar geweten
aanraakt, klopt Hij zachtjes op haar harde hart.

Joh.4:7b - Op.3:20



Hij kijkt dwars door dat pantser heen; Hij heeft 
oog voor dat verwonde hart; Hij wil het helen!

Ps.147:3



Maar zij heeft dat in eerste instantie totaal niet 
door; ze reageert met verbazing en sarcasme:



Joh.4.9

Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van 
mij te drinken, die een Samaritaanse

vrouw ben? (Want Joden hebben 
geen omgang met Samaritanen.)



O.b.v. het taalgebruik en kleding meende zij te 
weten Wie zij voor zich had: een Joodse Rabbi!



Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u 
de gave van God kende, en wist Wíe Hij is 

Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u 
zou het Hém hebben gevraagd en Hij zou 

u levend water gegeven hebben.

Joh.4.10



Ze zou eens moeten weten... Ze staat oog in oog 
met God de Zoon; met de Koning der koningen. 



En weten en beseffen wij eigenlijk nog wel Wíe
er vanmorgen ‘naast u zit’ en wát Hij aanbiedt?



Het zou kunnen dat Zijn Boodschap ons ontgaat; 
dat we op een andere golflengte zitten, zoals zij. 



Joh.4.11

De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U 
hebt geen emmer en de put is diep; waar 
hebt U dan het levende water vandaan?



Dan maakt Jezus duidelijk dat Hij het over totaal 
ander water heeft; iets voor haar verdorde ziel! 

Joh.4:13,14



Water wat haar innerlijke dorst voor eeuwig zal 
lessen; water wat in haar een bron zal worden!

Joh.4:13,14



En wij evangelische christenen weten heel goed 
waar de Heiland het hier over heeft: Joh.7:38!



Joh.7:38

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 
zegt: Stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien. 



Voor mensen die in Jezus geloven, zoals wij, zou 
dit de normale toestand van de ziel moeten zijn.

Joh.4:14; 7:38



Een diepe bevrediging op zielsniveau; een Bron 
in ons die onafhankelijk is v.d. omstandigheden!



Een bron die ons in staat stelt om in Coronatijd 
een vreugde te kennen die de wereld niet kent.

1 Pet.1:6



Ons in staat stelt om hen die ons verwondden 
te vergeven en zelfs van harte lief te hebben!



Maar voor sommige gelovigen is dít normaal: 
een toestand van dorheid, hardheid, leegheid.



Zij zijn geen bron met water waar anderen zich 
aan tegoed doen, maar een droogstaande put!



Het kan zelfs zo zijn dat wij een onverzadigbare 
put worden waar anderen totaal op leeglopen!  



Als we écht zouden beseffen dat de Heer dit kan 
en wil veranderen; dan zouden we Hem vragen.

Joh.4:10; Jak.4:2



Dat is dan ook de 3e aanwijzing: vráág de Heer!
Zet ‘de vervulling’ bovenaan uw verlanglijstje.

Jak.4:2b



Maar voordat u Hem om dat water vraagt, moet 
ik u waarschuwen; het is een gevaarlijke vraag!



Jezus’ reactie kan schokkend zijn, want Hij drukt 
zomaar door uw pantser heen; met één vraag!



Joh.4.16b

Ga heen, roep uw man en kom hier.



Joh.4.17,18

De vrouw antwoordde en zei tegen 
Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen 

haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb 
geen man, want vijf mannen hebt u 

gehad en die u nu hebt, is uw man niet; 
dat hebt u naar waarheid gezegd.



De Heer wees      
met één vraag  
haar bron aan. 

Zij probeerde 
haar dorst te 

lessen met een 
‘lekkende bak’:    
met de liefde   
van een man.



Jer.2:13

Want Mijn volk heeft een dubbel 
kwaad gedaan: Mij, de bron van 

levend water, hebben zij verlaten, om 
zich bakken uit te hakken, lekkende 

bakken, die geen water houden.



Jer.2:13 betekent dat we van iets of iemand dát 
gaan verwachten wat alleen God ons kan geven.



Dat is zónde! En dat is dan ook dikwijls de reden 
waarom wij ‘t levende water niet echt ervaren.



Want ook christenen lopen als een hijgend hert 
in het rond om zelf allerlei putten uit te graven.



Smachtend van verlangen zoeken we ‘t in seks, 
geld, aanzien, een bediening, een vriendje etc.



En tijdens dat gejaagde graven, kijken we soms 
omhoog: Heer waar blijft Uw levende water nu?



En het grote probleem is nu dat veel christenen 
het niet eens doorhebben dat ze ‘Jer.2:13’ doen!



En daarom is het zo belangrijk dat we een échte 
en ontdekkende ontmoeting met Jezus hebben .



Want als de ware Profeet prikt Hij zomaar door 
ons beschermingslaagje heen; met één vraag!



Hij zou precies weten welke verlossende vraag 
Hij vanmorgen juist aan ú zou moeten stellen!



Zijn vraag zou precies raak zijn, want u bent een 
open boek voor Christus; Hij kent u van A tot Z.  



Hij weet bijv. van die donkere bladzijde(n); van 
het kwaad dat u deed, of dat u is aangedaan!



Hij weet van uw onderdrukte woede, bitterheid, 
pijn en verdriet; Hij weet meer van u dan uzelf!



Hij weet ‘t ook als u eigenlijk niet écht naar Hem 
verlangt, omdat uw levensboek zo plezierig is! 



Hij weet het allemaal;
denk nu eens diep na: 
welke vraag zou Hij u 
deze morgen stellen? 



Ga heen, pak je internetgeschiedenis er bij; kijk 
waar jouw spoor naartoe leidt; wat is uw bron?



Met zo’n meesterlijke vraag legt Jezus de vinger 
op de gevoelige plek en zo opent Hij onze ogen!



En dat is dus de 4e aanwijzing: vraag de Heer om   
de ‘lekkende bakken’ in uw leven aan te wijzen!



Wij hebben dan – net als die vrouw – de neiging 
om op een zelfbeschermende wijze te reageren.



Joh.4.19,20

De vrouw zei tegen Hem: Heere, 
ik zie dat U een profeet bent. 

Onze vaderen hebben op deze 
berg aanbeden, en bij u zegt men 

dat in Jeruzalem de plaats is 
waar men moet aanbidden.



Ze snijdt een theologische vraagstuk aan; daar 
zijn wij erg goed in; zo houd je Jezus op afstand.



Jezus beweegt met haar mee: ‘t gaat om je hart, 
niet om de plaats; aanbid in geest en waarheid!

Joh.4:21-24



Joh.4.25

De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat    
de Messias komt (Die Christus genoemd 
wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, 

zal Hij ons alles verkondigen.



Nu zij haar hart opent, vertrouwt Jezus Zichzelf 
aan de vrouw toe: Ik ben het, Die met u spreek.

Joh.4:26



Dan gebeurt het wonder: die woorden stromen 
als levend water haar dorre dorstige ziel binnen!

Joh.7:38



Ze wordt verlost van dat gepantserde hart en 
begint een overvloedige waterbron te worden.



Joh.4.28

De vrouw nu liet haar waterkruik, haar 
tijdelijke dorstlesser, staan en ging weg 
naar de stad en zei tegen de mensen:



Joh.4.29

Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd 
heeft wat ik gedaan heb; een Mens Die 
werkelijk álles van mij weet, en mij toch      
niet afwijst, maar juist zielsveel van mij  

houdt; zou Híj niet de Christus zijn?



Dat gebeurt er nu als Gods Geest en Zijn liefde 
je hart binnenstromen! Zou u dat niet willen?



Wel, Hij zit al een tijdje naast u; Hij is hier; Hij is 
bij ons; Hij kán en wíl ook uw leven vervullen.



Als u zich maar heel kwetsbaar open stelt door 
Hem uw wonden en zonden aan te laten wijzen!



Vertel Hem maar over uw innerlijk dorst en pijn 
en over alle putten die u zelf heeft uitgegraven.



Want alleen zo maakt u écht contact met Hem; 
en dan zal Hij ook écht contact met u maken!



Door Zichzelf ook aan ú als de ware Dorstlesser
te openbaren: Ik ben het, Die nu tot u spreek!



Dan leert U Hem kennen op een dieper niveau;  
dan wordt ‘t niet alleen Goede Vrijdag en Pasen.



Maar ook Pinksteren, doordat Christus met Zijn 
liefdevolle Geest uw hart volledig zal vervullen!



Dan springt die Bron op als een fontein; dan zal 
dat gevoelen in u zijn dat ook in Christus was. 

Fil.2:5
Gal.5:22



Dan wordt uw zieledorst gelest en zingt u het de 
dichter van Psalm 42 in geest en in waarheid na: 



Opw.281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.


