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1. Ek is dors.

Johannes 19:28-30 (NLV) 28Hierna het Jesus, 
terwyl Hy weet dat alles reeds afgehandel is 
en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: ”Ek is 
dors.” 29’n Kruik vol suur wyn het daar gestaan. 
Die soldate het toe ’n spons vol suur wyn op ’n 
hisoptak gesit en dit teen sy mond gehou. 30Toe 
Jesus die suur wyn proe, het Hy gesê: ”Dit is nou 
afgehandel!” Toe het Hy sy kop vooroor laat val en 
sy asem uitgeblaas.

2. Daar is twee maniere hoe ons dors word.

Johannes 4:1-6 (NLV) 1Jesus het uitgevind dat 
die Fariseërs gehoor het dat Hy meer dissipels 
werf en doop as Johannes. 2(Jesus het nie eintlik 
self gedoop nie, maar sy dissipels.) 3Dus het Hy 
Judea verlaat en weer na Galilea toe vertrek. 4Hy 
moes deur Samaria reis. 5Hy kom toe in ’n dorp in 
Samaria wat Sigar genoem word. Dit was naby die 
stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee 
het. 6Die put van Jakob was daar geleë. Jesus 
het toe, omdat Hy regtig uitgeput was van die 
reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 
twaalfuur die middag. 

Matteus 5:6 (NLV) 6”Gelukkig is dié wat honger 
en dors na wat voor God reg is, want Hy sal hulle 
hartsverlange bevredig.”

3. Wat bepaal waarna ons dors?

Johannes 4:7-10 (NLV) 7’n Samaritaanse vrou 
kom toe daar aan om water te skep. Jesus vra 
haar: ”Gee vir My asseblief water om te drink.” 
8Sy dissipels was toe nog in die dorp om kos te 
gaan koop. 9Die Samaritaanse vrou sê toe vir 
Hom: ”Hoe op aarde vra jy wat ’n Jood is, van my 
wat ’n Samaritaanse vrou is, water om te drink?” 
Jode wou immers niks met Samaritane te doen 
hê nie. 10Jesus het daarop reageer: ”As jy maar 
net hierdie gawe van God vir jou geken het, en 
geweet het wie dit is wat vir jou vra: ’Gee vir My 
water om te drink,’ sou jy Hóm gevra het en Hy 
sou vir jou lewende water gegee het.” 

4. Wat is die saad wat jy laat saai het in jou 
lewe?

A) BEHOEFTE: 
Met, of sonder liefde?

B) SAAD: 
Hoop, of hopeloos?

Johannes 4:11-12 (NLV) 11Die vrou sê vir Jesus: 
”Meneer, jy het nie eers ’n skepding nie, en die put 
is diép. Van waar kry jy dié lewende water? 12Jy 
is beslis nie belangriker as ons vader Jakob wat 
hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy 
seuns en sy diere daaruit gedrink het nie.” 

C) GROEI: 
Geloof, of vrees?

Johannes 4:13-15 (NLV) 13Jesus antwoord haar: 
”Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors 
word. 14Wie egter van die water drink wat Ek hom 
gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. 
Die water wat Ek vir hom sal gee, sal ’n fontein 
in hom word waarvan die water vir altyd sal bly 
opborrel.” 15Die vrou sê toe vir Hom: ”Meneer, gee 
my van hierdie water sodat ek nie weer dors word 
en hierheen hoef te kom om water te skep nie.” 

5. Hoe word jou ware dors geles?

1 Korintiërs 13:13 (NLV) 13Al wat altyd sal bly, 
is geloof, hoop en liefde – hierdie drie. Maar die 
grootste hiervan bly steeds die liefde!

Johannes 4:21-24 (NLV) 21Jesus merk toe op: 
”Glo My, Vrou, daar kom ’n tyd wanneer julle die 
Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem 
sal aanbid nie. 22Júlle aanbid wat julle nie ken nie; 
ons aanbid wat ons ken, want die verlossing is 
uit die geledere van die Jode. 23Daar kom egter 
’n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer 
die egte aanbidders die Vader vanuit ’n hegte 
verhouding met die Gees en in waarheid sal 
aanbid, want die Vader verkies dat die mense 
Hom só aanbid. 24God is Gees, en dié wat Hom 
aanbid, moet Hom vanuit ’n hegte verhouding met 
die Gees en in waarheid aanbid.”

6. Ons almal dors na iets. Waarna dors jy?
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