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Wat is de bron van aanbidding? Aanbidding komt voort uit onze liefde voor Jezus. Waar komt die 
liefde voor God en voor Jezus vandaan? Dat komt voort uit de genade en verlossing die we 
ontvingen. En door de eerbied en het ontzag dat we voor zijn schepping hebben. Het erkennen van 
God als Schepper en het kennen van Gods genade is onontbeerlijk voor ware aanbidding.

We lezen samen Johannes 4:3-41. In dat gedeelte spreekt Jezus expliciet over aanbidding. Hij 
spreekt daar over de aanbidding die God zoekt. Dat is aanbidding 'in geest en in waarheid'.

Laten we eens kijken naar hoe deze vrouw op Jezus reageert. De intonatie van de vrouw is om te 
beginnen nogal hard van toon. Daarna wat grof en hebberig mbt dat levende water. Tot slot probeert
ze een discussie uit te lokken. Maar Jezus dwingt tot de kern en tot haar hart. Daarbij is Hij best ook
wel confronterend - Hij spaart haar niet. Maar Hij stelt Zich ook in waarheid aan haar voor.

Ik vroeg in het begin: wat is de bron van aanbidding? Ook in dit gedeelte is sprake van een bron - 
een 'gewone' waterbron. Jezus is bij die bron. Zij kwam niet voor Jezus - ze kwam voor wat ze 
nodig had. Ze kwam daar ook op een moment dat ze daar alleen kon zijn. Dat was ook een nood in 
haar leven. Jezus is daar waar menselijke nood is. Dat is een les voor ons: wij willen een geestelijke
nood leningen. Maar de mensen komen daar waar hun aardse noden zijn. En op manieren die passen
bij hun innerlijke noden. Hun aardse noden leiden hen niet naar de kerk - zeker niet op zondag. Hun
innerlijke pijn is meestal een reden om juist daar niet te willen zijn.

Jezus is daar alleen, vermoeid en dorstig. Zijn mens-zijn wordt hier benadrukt. Zijn kwetsbaarheid 
is van belang voor de ontmoeting die gaat volgen. Een vrouw kwam ook bij die bron en dus bij 
Jezus. Dat was een vrouw die ook alleen was, afgewezen, met veel innerlijke pijn. Zij had naar 
Jezus toe eerst een afwerende en harde houding. Haar levenservaring had haar gedwongen tot 
muren om haar hart. Dit terwijl Jezus zich kwetsbaar opstelde. En respect en medemenselijkheid 
toonde. Jezus hield vol, omdat Hij haar hart wilde bereiken. Dat vereiste ook een zekere mate van 
confrontatie. Jezus wilde dat een discussie werd tot een hartsgesprek. Hoe reageren wij op moeilijke
mensen - en hun harde toon? Hebben wij genoeg van Gods liefde en genade in ons hart om door te 
zetten?

Uiteindelijk veranderde er iets bij haar. Uiteindelijk wekte Jezus bij haar een verwachting.
Uiteindelijk ontstond bij haar geloof. Uiteindelijk leidt zij mensen uit haar omgeving naar deze 
Jezus. Dezelfde mensen die ze eerder vreesde en uit de weg ging.

Echte aanbidding ontstaat vanuit de gebrokenheid bij de bron. Aanbidding is niet een feestje van 
gezonde mensen die een beleving zoeken. Aanbidding komt voort uit een bron van herstel diep in 
ons hart. Die aanbidding is er dan ook als we alleen zijn - zonder een mooi band op het podium. Die
aanbidding komt voort uit de intimiteit met God wiens liefde wij hebben ontvangen.

Waar is jouw gebrokenheid of waar ligt de pijn van jouw verleden? Durf je in de aanbidding God 
dichterbij te laten komen? Durf je de harde, onverschillige, rationele, discussie-houding te laten 
varen? God wil jou ook ontmoeten in de aanbidding. Hij wil Zich aan jou bekend maken zoals Jezus
Zich bekend maakte aan deze vrouw. En Hij wil jouw hart genezen.  Dat is soms ook best wat 
confronterend. Want Hij is ook God van openbaring. En wij stoppen veel dingen liever diep weg.
Maar Hij is er altijd op uit jou tot herstel te brengen - je een nieuw hart te geven.

En hoe is jouw aanbidding in de intimiteit met God alleen? Ken jij die persoonlijke omgang met 
God en die diepe bron van aanbidding? Zo niet, laat je dan raken door de genade en de liefde van 
God. Laat Hem jouw hart maken tot een bron van aanbidding door Zijn Geest.


