
De Vader zoekt aanbidders
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De bron van Jakob te Sichar
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Rylands papyrus 52 
 
Joh 18:31v 
 
uit 1e helft 2e eeuw n.C. 
 
gevonden in Egypte
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Evangelie naar Johannes
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Zovelen Hem aangenomen hebben … (Joh 1:12)

• De Schepper niet herkend door de wereld (Joh 1:10). 
• De HEERE afgewezen door Zijn volk Israël (Joh 1:11). 
• Het evangelie aan individuele personen: 
 Joh 1: Andreas, Petrus, Johannes, Jakobus, Filippus, Nathanael, 
 Joh 3,4: Nikodemus, de Samaritaanse vrouw.
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Vergelijking Joh 3 en Joh 4; zie Luk 15.

• Joh 3 een mens zocht de Heer, ivm de liefde van de Vader (vs 16). 
• Joh 4 de Heer zocht een mens, ivm wederliefde. 

• Joh 3 de behoefte van stervende mensen: de koperen slang. 
• Joh 4 de behoefte van God de Vader: aanbidders. 

• Joh 3 aardse dingen (zie 3:12). 
• Joh 4 hemelse dingen.
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De bron van levend water

 Water: 
• Ps 42 gemeenschap met God. 
• Luk 16 de rijke man 
• Joh 19:28 “Mij dorst”; Ps 69:22 

• Wie het levend water gedronken heeft, zal in eeuwigheid geen dorst 
hebben, Joh 4:14.
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De Zoon van God

• Joh 20:31 “deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat 
Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij, 
gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” 

• Joh 11:27 “Ja, Heer, ik geloof dat Gij zijt de Christus, 
de Zoon van God.”
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God de Vader
• Joh 1:18 “Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die in 

de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard”. 
• Joh 1:12 ”Maar zo velen Hem aangenomen hebben, hun gaf Hij het 

recht kinderen van God genoemd te worden.” 
• Joh 14:6 “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot 

de Vader dan door Mij.” 
• Joh 14:9 ”Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” 
• Joh 20:17 Zeg hun: “Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, Mijn God 

en uw God.” 
• Joh 16:27 “De Vader zelf heef u lief.” 
• Joh 14:2v “In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen … opdat ook 

gij zijn moogt, waar Ik ben.”
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Aanbidden

Προσκυνέ
ω
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Num 22:31



Aanbidden te Gerizim
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Met God wandelen

• Gen 3 God wandelde in de hof, om met Adam te kunnen wandelen 
• Gen 5 Henoch wandelde met God. Hebr 11 Henoch behaagde God. 
• Gen 6 Noach wandelde met God, hij gehoorzaamde (Hebr 11).
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Verlossing van Israël
• Ex 5 “Laat Mijn volk gaan om te Mijner ere … een feest te vieren.” 
• Ex 25 “zij zullen Mij een heiligdom maken en Ik zal in hun midden wonen.” 
• Lev 1 ”En de HEERE riep … uit de tent der ontmoeting.” 

Israël zou een koninkrijk zijn, bestaande uit priesters (Ex 19:16). 
Wijding van priesters = de handen vullen StV vuloffers. 
3 keer per jaar naar Jeruzalem reizen om de HEERE te aanbidden. 
Za 14:16 in het Vrederijk moeten de volken jaarlijks naar Jeruzalem. 

De HEERE bepaalde de tijd, de plaats en de wijze van ontmoeting.
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De Vader zoekt aanbidders
• Naderen tot de Vader: als kinderen van God. 
• Kinderen: Wie de Zoon heeft, heeft het leven. 
• Naderen als aanbidder, met gevulde handen, met vruchten van de 

wijnstok, want de Vader is de Landman, Hij zocht vruchten (Mt 21:34). 
In het bewustzijn van Zijn Godheid. 

• “Laten wij naderen”, Hebr 10:22. 
• “Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! Hebr 10:31 

• Relatie ivm Religie.
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Aanbidders

• Dat wat de Vader zoekt in Joh 4 is dat wat de Vader zoekt in Joh 15. 
• Wat de Vader zoekt in Joh 15 komt door in Christus, de wijnstok, te 

blijven. 

• In Geest en Waarheid.
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