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1 Jezus hoorde dat de Farizeeën 

ervan op de hoogte waren dat Hij 

meer leerlingen kreeg en meer 

mensen doopte dan Johannes.        
2 Jezus doopte overigens niet Zelf, 

maar zijn leerlingen deden dat. 

Johannes 4:1-6 HTB

3 Daarom verliet Hij Judea en ging 

terug naar Galilea.
4 Hij moest door Samaria 5 en kwam 

in de stad Sichar in Samaria. Deze 

stad lag vlakbij het stuk land dat 

Jakob aan Jozef had gegeven

Johannes 4:1-6 HTB

6 en daar was ook de bron van 

Jakob. Jezus was moe van het 

lopen en rustte uit bij de bron. Dat 

was omstreeks twaalf uur ‘s 

middags. 

Johannes 4:1-6 HTB

7 Er kwam een Samaritaanse vrouw 

water putten. Jezus vroeg of zij 

Hem wat te drinken wilde geven.     
8 Hij was op dat moment alleen 

omdat zijn leerlingen naar de stad 

waren om eten te kopen. 

Johannes 4:7-14 HTB

9 ‘Dat begrijp ik niet,’ zei de vrouw 

verbaasd. ‘Ik ben een Samaritaanse

en U bent een Jood. Welke Jood 

vraagt een Samaritaanse nu iets te 

drinken?’ Want Joden gaan niet met 

Samaritanen om.

Johannes 4:7-14 HTB
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10 ‘Als u wist wat God geeft en wie 

Ik ben die u om water heeft 

gevraagd,’ antwoordde Jezus, ‘dan 

zou u Míj om water hebben 

gevraagd en Ik zou u levend water

hebben gegeven.’

Johannes 4:7-14 HTB

11 ‘Maar Here,’ zei zij. ‘U hebt geen 

kruik en de put is diep. Waar haalt 

U dat levende water dan vandaan?    
12 Bent U dan meer dan onze 

stamvader Jakob? Hij heeft deze 

put gegraven. 

Johannes 4:7-14 HTB

En zijn zoons, zijn vee en hijzelf 

hebben er water uit gedronken.’     
13 Jezus antwoordde: ‘Wie van het 

water uit deze put drinkt, krijgt weer 

dorst.’ 

Johannes 4:7-14 HTB

14 Maar wie van het water drinkt dat 

Ik hem geef, zal nooit meer dorst 

krijgen. Dat water zal in hem als 

een fontein worden, waaruit eeuwig 

leven voortkomt.’ 

Johannes 4:7-14 HTB

1. We hebben allemaal dorst : 

Drink!

4 Sommige zwierven door de 

woestijn, eenzaam en verlaten; een 

plek om te wonen vonden zij niet.   

5 Zij leden honger en dorst, raakten 

aan het eind van hun krachten.

Psalm 107:4-9 GNB
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6 In hun angst riepen zij de Heer 

om hulp en hij redde hen van een 

wisse dood. 7 Hij wees hun de 

goede weg, leidde hen naar een 

plek om te wonen.

Psalm 107:4-9 GNB

8 Laten zij hem danken voor zijn 

liefde aan mensen bewezen, voor 

hun wonderbaarlijke redding.          

9 Want wie dorst had, gaf hij te 

drinken; wie honger had, gaf hij te 

eten, in overvloed.

Psalm 107:4-9 GNB

13 ‘Wie van het water uit deze put 

drinkt, krijgt weer dorst. 14 Maar wie 

van het water drinkt dat Ik hem 

geef, zal nooit meer dorst krijgen. 

Dat water zal in hem als een fontein 

worden, waaruit eeuwig leven 

voortkomt.’ 
Johannes 4:13-14 HTB

2. We willen allemaal een zinvol 

leven : Overvloei!

15 De vrouw zei: ‘Here, geef mij van 

dat water, dan zal ik nooit meer 

dorst krijgen en hier geen water 

meer hoeven putten.’ 16 Jezus zei: 

‘Ga uw man eens halen.’ 17 ‘Ik heb 

geen man,’ antwoordde de vrouw.

Johannes 4:15-20 HTB

‘Dat is waar,’ zei Jezus. 18 ‘U bent 

vijf keer getrouwd geweest en de 

man met wie u nu samenleeft, is uw 

man niet.’ 19 ‘Here,’ zei de vrouw 

tegen Hem. ‘U moet een profeet 

zijn!

Johannes 4:15-20 HTB
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20 Op welke plaats moeten wij God 

eigenlijk aanbidden? Hier op de 

berg Gerizim zoals onze 

voorouders altijd deden of in 

Jeruzalem zoals de Joden zeggen?’

Johannes 4:15-20 HTB

✓ Blokkades

“Want mijn volk heeft zich schuldig 

gemaakt aan twee zonden: het 

heeft Mij, de bron van levend water, 

verlaten en maakte voor zichzelf 

bakken vol barsten, die geen 

druppel water kunnen 

vasthouden!” 
Jeremia 2:13 HTB

3. We zoeken allemaal naar de 

essentie : Refresh!

21 Jezus antwoordde: ‘Geloof Mij, er 

komt een tijd dat de mensen de 

Vader niet zullen aanbidden op de 

Gerizim en ook niet in Jeruzalem.  
22 U aanbidt blindelings, want u kent 

God niet.

Johannes 4:21-26 HTB

Wij weten wie wij aanbidden, wij 

kennen God, want de Redder van de 

wereld komt uit het Joodse volk.        
23 Maar er komt een tijd, en die is er 

nu al, dat iedereen die de Vader echt 

wil aanbidden, dat overal kan doen, 

door de Geest die Waarheid schenkt.
Johannes 4:21-26 HTB
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De Vader zoekt mensen die Hem zo 

aanbidden. 24 God is Geest en wij 

kunnen Hem alleen aanbidden als 

onze aanbidding geestelijk en oprecht 

is.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet dat de 

Messias komt,’ Messias betekent 

namelijk Christus, 
Johannes 4:21-26 HTB

‘Hij zal ons Gods boodschap 

precies vertellen.’ 26 Jezus 

antwoordde haar: ‘Ik ben de 

Christus.’

Johannes 4:21-26 HTB

Start bij de invoering (het kennen 

van God)

Dan volgt de uitvoering (de 

aanbidding) van zelf.

✓ Reservoir

4. We leven allemaal voor een  

doel : Stroom!

27 Op dat moment kwamen zijn 

leerlingen eraan. Zij vonden het 

vreemd dat Hij met een vrouw 

sprak, maar geen van hen zei er 

iets van. 28 De vrouw liet haar kruik 

bij de put staan en ging de stad in.

Johannes 4:27-30 HTB
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‘Kom mee!’ riep zij naar de mensen. 
29 ‘Er is daar Iemand die mij wist te 

vertellen wat ik mijn leven allemaal 

gedaan heb. Zou Hij de Christus 

kunnen zijn?’ 30 De mensen liepen 

de stad uit om Hem te zien. 

Johannes 4:27-30 HTB

Het doel voor mijn leven is om te 

stromen.

37 En op de laatste, de grote dag van

het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken. 38 Wie in Mij 

gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit 

zijn binnenste vloeien.
Johannes 7:37-38 HSV

5. We hopen allemaal impact te 

hebben : Transformeer!

39 Veel mensen uit de Samaritaanse

stad geloofden in Jezus. Zij waren 

overtuigd geraakt omdat de vrouw 

vertelde dat Hij precies wist wat er in 

haar leven gebeurd was. 40 Toen zij bij 

Hem kwamen, vroegen zij of Hij bij 

hen bleef en Hij bleef nog twee 

dagen. Johannes 4:39-42 HTB

41 Er gingen nog veel meer mensen in 

Hem geloven. 42 ‘Wij geloven nu ook 

in Hem,’ zeiden zij tegen de vrouw, 

‘maar niet alleen door wat u ons hebt 

verteld. We hebben Hem nu zelf 

gehoord en weten dat Hij werkelijk de 

Redder van de wereld is.’
Johannes 4:39-42 HTB
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Drink

Overvloei

Refresh

Stroom

Transformeer


