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GENADEREEKS..OP DIE PAD VAN GENADE:
GENADE–MENSE SIEN ANDER SE DORS
JOHANNES 4
joh 4:1 die fariseërs het gehoor dat jesus meer dissipels maak en doop as johannes. –
joh 4:2 eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy dissipels. –
joh 4:3 toe jesus dit verneem, het hy judea verlaat en weer na galilea toe gegaan.
joh 4:4 hy moes deur samaria gaan.
joh 4:5 hy kom toe by 'n dorp in samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat jakob aan
sy seun Josef gegee het.
joh 4:6 die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis,
sommer by die fontein gaan sit. dit was omtrent twaalfuur die middag.
joh 4:7 daar kom toe 'n samaritaanse vrou water haal, en jesus vra vir haar: “gee my 'n bietjie
water om te drink.”
joh 4:8 sy dissipels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop.
joh 4:9 die samaritaanse vrou sê toe vir hom: “hoe vra jy, wat 'n jood is, vir my, 'n samaritaanse
vrou, water om te drink?” die jode en die samaritane gaan immers nie met mekaar om nie.
joh 4:10 jesus het haar geantwoord: “as jy geweet het wat god gee, en wie dit is wat vir jou sê:
‘gee my 'n bietjie water om te drink,’ sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water
gegee het.”
joh 4:11 die vrou sê toe vir hom: “meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep.
waar gaan jy die lewende water vandaan kry?
joh 4:12 jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader jakob wat hierdie put vir ons gegee het
en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?”
joh 4:13 maar jesus antwoord haar: “elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;
joh 4:14 maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors
kry nie. nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel
en vir hom die ewige lewe gee.”
joh 4:15 die vrou het vir hom gesê: “meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer
dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie.”
joh 4:30-41 die mense het toe uit die dorp uit na jesus toe begin kom. (31) intussen het sy
dissipels by hom aangedring: “rabbi, eet tog 'n stukkie.” (32) maar hy sê vir hulle: “ek het
voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie.” (33) die dissipels sê toe vir mekaar: “sou iemand
dalk vir hom iets te ete gebring het?” (34) maar Jesus het vir hulle gesê: “my voedsel is om die
wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. (35) sê julle nie: ‘nog vier
maande, dan is die oes daar’ nie? maar ek sê vir julle: kyk daar, kyk na die lande; hulle is ryp vir
die oes. (36) nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe.
so is die een wat saai, en die een wat oes, saam bly. (37) hier is die gesegde waar: ‘die een
saai, en die ander een maai.’ (38) ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waaraan julle nie
gearbei het nie. ander het gearbei, en julle pluk die vrug van hulle arbeid.” (39) baie van die
samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou
wat getuig het: “hy het my alles vertel wat ek gedoen het.” (40) toe die samaritane by hom kom,
het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. hy het twee dae daar gebly. (41) nog
baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het; Joh 4:42 en
hulle het vir die vrou gesê: “Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het
self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is.”
1 WATTER HINDERNISSE HET JESUS OORKOM OM DIE VROU LEWENDE WATER AAN TE BIED?
2 WAT DOEN GENADE-MENSE MET MENSE IN NOOD (DIE WAT DORS IS)?

