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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok 

met vier verhalen uit het evangelie van 

Johannes, waarin het gaat over waarom 

Jezus naar de wereld gekomen is: om de 

mensen weer dichter bij God te brengen.

Op deze zondag staat Johannes 4:4-18, 

25-26 en 28-30 centraal: Jezus spreekt 

met een Samaritaanse vrouw en vertelt 

dat Hij het water is dat leven geeft.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op de Samaritaanse vrouw die 

enthousiast vertelt over Jezus.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op Jezus die 

zegt dat Hij water geeft 

dat eeuwig leven geeft.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het contrast kan bijna niet groter: na zijn 

ontmoeting met Nikodemus (Johannes 3:1-13, 

Bijbel Basics zondag 174) ontmoet Jezus een 

Samaritaanse vrouw. Nikodemus is een belangrijke 

man, een van de Joodse leiders. De Samaritaanse 

vrouw is juist iemand die mensen helemaal niet 

belangrijk vinden, want Samaritanen worden 

door Joden en stadsgenoten veracht. Maar 

terwijl Nikodemus niet begrijpt wie Jezus is en 

blijft twijfelen, reageert de Samaritaanse vrouw 

enthousiast op Jezus’ uitnodiging en gelooft dat Hij 

de messias is.

Jezus trekt in Judea rond met zijn leerlingen en 

veel mensen gaan in Hem geloven. Als Jezus 

ontdekt dat de farizeeën dat gehoord hebben, 

besluit Hij om terug naar Galilea te gaan. Op weg 

daarnaartoe komen ze door Samaria. In de tijd van 

het Nieuwe Testament waren de tegenstellingen 

tussen de Joden en de Samaritanen heel groot. De 

Samaritanen waren nakomelingen van Israëlieten 

die niet weggevoerd waren in ballingschap 

en die zich vermengd hadden met andere 

volken. Net als de Joden kenden de 

Samaritanen de vijf boeken van Mozes, maar 

op sommige punten verschilde hun godsdienst 

van het Jodendom. Het belangrijkste verschil is 

dat in de Samaritaanse heilige boeken staat dat de 

berg Gerizim de plaats is waar God vereerd moet 

worden, en niet de tempel in Jeruzalem.

Jezus en de Samaritaanse vrouw ontmoeten elkaar 

bij de Jakobsput. Jakob 

is de voorvader van de 

Joden én de Samaritanen. 

De vrouw zegt in vers 

12 tegen Jezus: ‘Kunt 

U soms meer dan onze 

voorvader Jakob?’ Ze 

verwijst naar het verhaal 

in Genesis 29:1-14, waar 

staat dat Jakob een heel 

zware steen in zijn eentje 

van de put af haalde.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Door alle details in het verhaal komen we veel te 

weten over deze Samaritaanse vrouw. Het lijkt 

erop dat de vrouw eenzaam is. De Joden kijken op 

haar neer omdat ze een Samaritaanse is. Ook haar 

eigen stadsgenoten moeten blijkbaar niets van haar 

hebben, anders zou ze niet op het heetst van de 

dag – om twaalf uur ’s middags – naar de put buiten 

de stad gaan om water te halen. Zelfs in de liefde 

is ze niet gelukkig: ze is al vijf keer gescheiden en 

woont nu samen met een zesde man.

Op het moment dat de vrouw verwacht niemand 

tegen te komen, ontmoet ze Jezus. Eigenlijk is het 

totaal ongepast dat Jezus deze vrouw aanspreekt, 

zoals de vrouw zelf ook zegt in vers 9: Joden 

en Samaritanen, en mannen en vrouwen, praten 

niet met elkaar. Toch ontstaat er een boeiend 

gesprek. Net als in het gesprek met Nikodemus 

spreekt Jezus op een dubbelzinnige manier. De 

vrouw begrijpt in eerste instantie niet wat Jezus nu 

werkelijk bedoelt en wie Hij werkelijk is.

Jezus vraagt de vrouw om water. Vervolgens zegt 

Hij dat ze Hem niet kent, anders had zij Hém wel 

om water gevraagd. De vrouw begrijpt er 

niets van: hoe kan Jezus haar nu water geven 

zonder dat Hij een emmer heeft? Dan legt 

Jezus het verschil uit tussen het water uit de 

put en het water dat Hij geeft (vers 13-14).

‘Als je het water drinkt dat ik geef, krijg je nooit 

meer dorst’, zegt Jezus. Met dit water bedoelt Hij 

wat Hij namens God aan de mensen wil geven: 

een nieuw, eeuwig leven. Jezus verwijst daarmee 

naar teksten uit Jesaja (Jesaja 55:1-5, Bijbel Basics 

zondag 188, en Jesaja 58:11). Dat nieuwe leven 

ontvangen gelovigen door de heilige Geest (vers 

24, en ook Johannes 7:37-39).

Het gesprek, dat zo verwarrend begon, eindigt heel 

duidelijk. De vrouw vertelt dat ze gelooft dat de 

messias zal komen, die alles over God zal vertellen. 

En dan antwoordt Jezus rechtstreeks: ‘Ik ben het.’ 

En de vrouw gelooft het. Ze laat haar kruik staan 

en gaat terug naar de stad, naar de mensen die 

haar met de nek aankijken. En ze vertelt dat ze de 

messias heeft gevonden. En haar stadsgenoten? 

Die reageren positief: ze zien en horen haar (staan) 

en nemen haar boodschap aan. Ze gaan door de 

vrouw zelfs in Jezus geloven (Johannes 4:39-42)!
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Johannes 4:29.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Johannes 4:14.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  verschillende bekers, pakjes of 

flessen gevuld met bijvoorbeeld 

water, melk, vruchtensap, cola en 

limonade

4-8 jaar 

Om te beginnen

-  vijf vellen papier met een van de 

volgende woorden: Jezus - en - 

de - Samaritaanse - vrouw

Om te doen: Enthousiaste dans

-   de tekst en de muziek van het 

lied Als je dorst hebt van Elly en 

Rikkert

4-6 jaar 

Om te doen: Het verhaal waaiert 

uit

Per kind:

-  het werkblad

-   een splitpen

En verder:

-   kleurpotloden

-   scharen

-   prikpennen

6-8 jaar 

Om te doen: Komt dat zien!

Per twee- of drietal:

-   een vel A3-papier

-  een dikke zwarte stift

En verder:

-  viltstiften

-  tijdschriften

-  scharen

-  lijm

8-12 jaar 
Om te beginnen

- emmers met water

-  pannen of kannen

-  identieke bekers

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen:  

Water dat leven geeft

Per kind:

-  twee velletjes wc-papier

-  een paar vergeet-mij-nietzaadjes

-  een servetje

-  een boterhamzakje

En verder:

-  schaaltjes met water

-  deegrollers of longdrinkglazen

-  handdoeken

-  eventueel stevig papier

Om te doen: Water tot aan de 

lippen

Per groepje:

-  een bijbel

-  een vel papier

-  een pen

Om te doen: Bijzonder water, 

bijzonder geluid

-   een glas voor driekwart gevuld 

met water

-  een plastic rietje

-  een schaar

‘Kom mee! Er is iemand die alles van mij weet. 
Dat moet de messias zijn!’  

JOHANNES 4:29

196

debijbel.nl/bijbelbasics

‘Maar als je drinkt van het water dat ik geef, 
krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, 

blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.’

JOHANNES 4:14

196

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Als je dorst hebt…

Jezus gaat in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij zegt dat je nooit 

meer dorst krijgt als je drinkt van het water dat Hij geeft.

Wat heb je nodig?
-   verschillende bekers, pakjes of flessen gevuld met bijvoorbeeld water, 

melk, vruchtensap, cola en limonade

Aan de slag:
-  Vraag de kinderen welke soorten dranken ze zien staan.

-  Ga met de kinderen in gesprek:

  •  Welk drinken vinden de kinderen het lekkerst?

  •  Stel dat ze ontzettend veel dorst zouden hebben, welk drinken zouden ze 

dan kiezen?

  •  Wat zou de dorst het best lessen?

  •  Staat er drinken tussen waarvan je nooit meer dorst krijgt als je daar van 

gedronken hebt?

-  Jezus zegt dat je nooit meer dorst krijgt als je drinkt van het water dat Hij 

geeft. Wat Jezus daarmee bedoelt, horen de kinderen in de kinderdienst.

In de kerkdienst
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In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Geef de woorden door

De Samaritaanse vrouw is zo onder de indruk van 

wat Jezus zegt en van wat Hij over haar weet, dat 

ze meteen naar haar stadsgenoten gaat en hun 

enthousiast vertelt over Jezus. De kinderen geven 

elkaar woorden door en ontdekken op deze manier 

welk bijbelverhaal verteld zal worden.

Wat heb je nodig?
-   vijf vellen papier met een van de volgende 

woorden: Jezus - en - de - Samaritaanse - vrouw

Aan de slag:
-  De kinderen staan achter elkaar in een rij.

-  Het voorste kind krijgt een vel papier.

-  Het vel wordt over het hoofd van het 

kind heen naar achteren aan het 

tweede kind doorgegeven.

-  Het tweede kind geeft het vel 

papier tussen zijn benen door 

aan het derde kind.

- Dit kind geeft het vel papier 

weer boven zijn hoofd verder, en 

zo gaat het door: om en om.

-  Het achterste kind legt het vel papier op een tafel 

neer.

-  Bij het tweede vel papier begint het voorste kind 

met het doorgeven van het papier tussen de 

benen door.

-  Op deze manier worden alle vijf de vellen 

doorgegeven en neergelegd.

-  Lees de zin aan de kinderen voor. Of lukt het 

de kinderen die kunnen lezen om zelf een zin 

te maken van de woorden? Dan weten ze welk 

bijbelverhaal zal worden verteld.

8-12 jaar 

Water putten

Een Samaritaanse vrouw komt water putten en 

ontmoet Jezus. Hij vertelt dat Hij bijzonder water 

kan geven. Wat weten de kinderen over water in de 

Bijbel?

Wat heb je nodig?
-  emmers met water

-  pannen of kannen

-  identieke bekers

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in twee groepjes.

-  Beide groepen krijgen een emmer water, een 

beker en een kan.

-  De kinderen krijgen een vraag. Pas de vragen 

eventueel aan met het oog op de groep.

1  Op welke dag schiep God de vissen in de zee? 

(de vijfde dag)
2  Hoeveel dagen regende het terwijl Noach in de 

ark was? (veertig dagen)
3  Wie werd er in een put gegooid waar geen water 

in stond? (Jozef)
4  In welke rivier veranderde het water in bloed? 

(de Nijl)
5  Welke leerling van Jezus liep over water? (Petrus)
6  Op welk feest veranderde Jezus water in wijn? 

(een bruiloft)
7  Wie doopte de mensen met water? (Johannes de 

Doper)

-  De groep die als eerste het juiste antwoord roept, 

mag de beker vullen met water uit de emmer en 

dit overgieten in de kan.

-  Welke groep heeft na alle vragen het meeste 

water in de kan?

Tip 
Maak twee of meer 

rijen van kinderen. 

Welke rij heeft het 

snelst alle woorden 

doorgegeven?
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

We horen het verhaal

van een vrouw uit Samaria.

Als ze water haalt bij een put

ontmoet ze Jezus.

Jezus vertelt iets bijzonders over zichzelf.

En de vrouw doet een verrassende

ontdekking over Hem.

Wij willen ook graag

nieuwe dingen over Jezus horen.

Wilt U ons verrassen

in het verhaal van vandaag?

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de 

kinderen om goed te kijken en te vertellen wat 

ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit 

te leggen.

Kom mee!

De zon staat hoog aan de hemel. Het is warm. 

Zo warm dat je kleren aan je rug plakken, en dat 

het zweet van je hoofd en van je armen druppelt. 

Zo warm dat je het liefst in het koude water wilt 

plonzen.

Jezus heeft samen met zijn vrienden een heel 

eind gelopen. Ze maken een trektocht door Israël, 

en ze zijn nu in Samaria. Vlak bij een waterput. De 

vrienden van Jezus gaan even naar het dorpje in 

de buurt om eten te kopen.

Jezus blijft bij de put zitten. Hij is moe, Hij heeft 

het warm, en Hij heeft erge dorst. Hij zou graag 

wat van dat lekkere koele water uit de put willen 

drinken. Maar dat kan niet. De put is te diep. Als je 

daar water uit wilt halen, heb je een emmer nodig. 

Een emmer met een lang touw eraan. Dan kun je 

de emmer in het water laten zakken en die aan 

het touw weer omhoog trekken. Maar Jezus heeft 

geen emmer, dus Hij kan niet bij het water.

Hé! Daar komt iemand aan. Een mevrouw. Zomaar, 

op het heetst van de dag. Dat is gek. Meestal 

komen de mensen aan het begin of aan het eind 

van de dag water halen. Als het nog niet zo heet 

is.

Jezus is blij. ‘Mevrouw,’ vraagt Hij, ‘kunt u Mij 

alstublieft wat water geven?’

De vrouw zet haar handen in haar zij. ‘Huh?’ zegt 

ze verbaasd. ‘U bent toch een Jood? Ik niet. Ik 

kom uit Samaria. Jullie hebben toch een hekel aan 

ons? Jullie vinden de mensen in Samaria toch niet 

goed genoeg? En toch vraagt U míj om water?’

Jezus glimlacht. ‘Ik vraag jou om water, ja. Maar als 

jij zou weten wie Ik ben, dan zou je Míj om water 

vragen! En dan zou Ik jou heel bijzonder water 

geven, want dat wil God graag. Water waardoor je 
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voor altijd gelukkig wordt.’

De vrouw begint hard te lachen. Ze lacht 

Jezus eigenlijk uit. ‘Haha! Maar meneer, 

U hebt helemaal geen emmer! Waar wilt 

U dat water vandaan halen?’

‘Niet uit deze put,’ zegt Jezus. ‘Als je 

water uit deze put drinkt, dan krijg je na 

een poosje weer dorst. Ik heb het over 

een ander soort water. Water waarvan je 

nooit meer dorst krijgt. Water waardoor 

je voor altijd blijft leven.’

‘Nou, als dat water bestaat, dan wil ik het 

wel,’ zegt de vrouw. Ze veegt met een 

doek het zweet van haar gezicht. ‘Dan 

hoef ik tenminste niet meer elke dag 

helemaal naar de put om water te halen.’ 

Ze houdt haar kruik op. ‘Waar is dat 

water? Kunt U het hier in doen?’

‘Ik wil graag dat je eerst je man ophaalt,’ 

zegt Jezus.

De vrouw zucht. ‘Ik heb geen man.’

‘Dat weet Ik,’ zegt Jezus. ‘Want Ik ken 

jou. Ik weet dat je vijf mannen hebt 

gehad. En dat je nu bij een man woont 

met wie je niet getrouwd bent.’

De vrouw kijkt Jezus met open mond 

aan. Hoe kan dat nou? Ze heeft Jezus 

nog nooit ontmoet. En toch weet Hij 

allemaal dingen over haar. Alsof Hij niet 

zomaar iemand is. Alsof Hij een profeet 

is. Iemand die veel van God weet.

‘Ik heb gehoord dat er op een dag 

iemand zal komen die ons alles over God 

zal vertellen,’ zegt de vrouw. ‘Iemand die 

ons zal redden.’

‘Dat klopt,’ zegt Jezus. ‘Je staat nu met 

Hem te praten. Ik ben de redder die God 

beloofd heeft.’

‘Wát?’ roept de vrouw blij. Ze laat haar 

waterkruik staan en rent terug naar het 

dorp. ‘Kom mee!’ roept ze tegen de 

mannen en vrouwen en kinderen die ze 

tegenkomt. ‘Kom mee naar de put!

Er is daar iemand die jullie moeten 

ontmoeten! Een heel bijzondere man! Ik 

heb Hem niks verteld, maar Hij wist alles 

over mij. Het moet de redder zijn! Kom!’

‘Echt waar?’ vragen de mensen. En ze 

gaan snel met haar mee, de mannen, de 

vrouwen en de kinderen. Naar Jezus toe!

8-12 jaar 

Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30

Wat voorafging

Jezus trekt in Judea rond met zijn 

leerlingen. Er gaan veel mensen 

in Hem geloven, en de leerlingen 

van Jezus dopen die mensen. Dat 

horen de farizeeën, en ze klagen 

erover. Daarom gaat Jezus weg uit 

Judea, en reist Hij door Samaria 

naar Galilea.

Jezus en de Samaritaanse 
vrouw
Jezus reist door Samaria

[Jezus] moest door Samaria reizen, en 

kwam bij de stad Sichar. Die stad lag 

dicht bij het stuk land dat Jakob ooit aan 

zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sichar 

was de Jakobsput. Jezus ging bij die put 

zitten, want hij was moe van de reis. Het 

was ongeveer twaalf uur ’s middags.

Jezus vraagt een vrouw om water

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw 

aan. Ze kwam water halen uit de put. 

Jezus zei tegen haar: ‘Geef me alsjeblieft 

iets te drinken.’ De leerlingen van Jezus 

waren op dat moment in Sichar om eten 

te kopen.

De vrouw zei tegen hem: ‘Dat kunt u 

mij toch niet vragen! Want u bent een 

Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.’ 

Joden mogen namelijk niet omgaan met 

Samaritanen.

Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb jou om 

water gevraagd. Maar jij weet niet 

wie ik ben. Je weet niet wat God aan 

de mensen wil geven. Want als je dat 

wel geweten had, dan had je mij om 

water gevraagd! En dan had ik je water 
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gegeven dat eeuwig leven geeft.’

De vrouw zei: ‘Maar meneer, u hebt geen 

emmer, en de put is diep! Waar wilt u 

dat water vandaan halen? Kunt u soms 

meer dan onze voorvader Jakob? Jakob 

heeft ons deze put gegeven. Hij heeft 

er zelf water uit gedronken. En ook zijn 

zonen en zijn dieren hebben uit deze put 

gedronken.’

Het water dat eeuwig leven geeft

Jezus zei: ‘Iedereen die water uit deze 

put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar 

als je drinkt van het water dat ik geef, 

krijg je nooit meer dorst. Want het water 

dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je 

het eeuwige leven.’

De vrouw zei: ‘Meneer, geef mij dat 

water! Dan zal ik nooit meer dorst 

krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar 

de put om water te halen!’

Jezus zei tegen haar: ‘Ga eerst je man 

halen, en kom dan terug.’ De vrouw zei 

tegen Jezus: ‘Ik heb geen man.’ Jezus 

zei: ‘Precies. Je hebt vijf mannen gehad. 

En nu leef je samen met iemand die jouw 

man niet is. Dus wat je zegt, is waar.’

Wat er toen gebeurde

Jezus vertelt de vrouw over een 

nieuwe tijd waarin God niet meer 

op één plek zal worden vereerd. 

Door de heilige Geest zullen de 

gelovigen God echt kennen en Hem 

op een nieuwe manier vereren.

De vrouw zei: ‘Ik weet dat de messias, 

die Christus genoemd wordt, zal komen. 

Hij zal ons alles over God vertellen.’ 

Jezus zei tegen haar: ‘De messias 

spreekt met je. Ik ben het.’

(…)

De vrouw liet haar waterkruik staan, 

en ging terug naar de stad. Daar zei 

ze tegen de mensen: ‘Kom mee! Er is 

iemand die alles van mij weet. Dat moet 

de messias zijn!’ De mensen liepen de 

stad uit en gingen naar Jezus toe.

10. OM TE WETEN

De Jakobsput

Jezus en de Samaritaanse vrouw zijn bij de Jakobsput. 

De Joden en de Samaritanen stammen allemaal af 

van Jakob, uit wie later het volk van de Israëlieten is 

ontstaan. Ooit hoorden de Joden en de Samaritanen 

dus bij hetzelfde volk. De Samaritaanse vrouw zegt 

tegen Jezus: ‘Kunt U soms meer dan onze voorvader 

Jakob?’ Jakob was namelijk vroeger bij deze waterput 

geweest. Daar lag toen een heel zware steen op, die 

je er niet in je eentje af kon halen, maar Jakob kon het 

wel! Lees het verhaal maar eens in Genesis 29:1-14.

Joden en Samaritanen

De Joden en de Samaritanen woonden vlak bij elkaar, 

maar ze hadden een hekel aan elkaar – ze gingen 

niet met elkaar om. Het geloof van de Samaritanen 

leek erg op het Joodse geloof, maar was toch anders. 

Het belangrijkste verschil was dat de Samaritanen 

God vereerden op de berg Gerizim. Dat vonden de 

Joden niet goed. Zij vonden dat je God alleen goed 

kon vereren in de tempel in Jeruzalem. Behalve de 

Samaritaanse vrouw ken je misschien nog een andere 

Samaritaan uit de Bijbel: de Samaritaan die een 

gewonde man hielp. Dat verhaal vertelt Jezus in Lucas 

10:25-37 – lees het nog maar eens!
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11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 

vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op de 

weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over 

de denkvragen kun je met elkaar wat langer doorpraten. Op 

denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 

-  Wie rust er uit bij een put? Wie komt er ook naar de put toe?

-  Wat vraagt Jezus aan de vrouw?

-  Hoe komt het dat Jezus alles over de vrouw weet, denk je?

-  Wat zou Jezus van jou weten, waar jij verbaasd over zou zijn?

-  Wat doet de vrouw als ze hoort dat Jezus vertelt dat Hij de 

redder is die God beloofd heeft?

-  Gaan de mensen met de vrouw mee naar Jezus? Zou jij zijn 

meegegaan?

8-12 jaar 

-  De vrouw haalt water op het heetst van de dag. Dat was niet 

gebruikelijk. Waarom zou deze vrouw dat wel doen, denk je?

-  Waarom is de vrouw verbaasd dat Jezus tegen haar begint te 

praten?

-  Waar gaat het gesprek over?

-  Jezus zegt: ‘Als je water drinkt dat Ik geef, zul je nooit meer 

dorst hebben’. Wat zou Jezus daarmee bedoelen?

-  Jezus zegt dat het water dat Hij geeft, je het eeuwige leven 

geeft. Wat is volgens jou het eeuwige leven?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Vertel het aan  
de mensen (Elly en Rikkert) en  

Als je dorst hebt (Elly en Rikkert).

13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

Het verhaal waaiert uit

De Samaritaanse vrouw laat haar waterkruik 

bij de put staan, en gaat terug om haar 

stadsgenoten te vertellen dat ze iemand is 

tegengekomen die alles van haar weet. De 

mensen gaan met de vrouw mee naar Jezus. De 

kinderen maken een knutsel van het verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:

- de werkbladen

- een splitpen

En verder:

- kleurpotloden

- scharen

- prikpennen

Aan de slag:

-  De kinderen tekenen iets of schrijven hun 

naam op de blanco kruik, en ze versieren 

deze kruik.

-  De kinderen kleuren de vijf andere kruiken.

-  Ze knippen de kruiken uit.

-  Ze leggen de kruiken in de juiste volgorde op 

een stapeltje, de kruik met hun naam komt 

bovenop.

-  De kinderen prikken een gaatje door de zes 

kruiken.

-  Ze duwen er een splitpen doorheen.

-  De kinderen waaieren de kruiken uit en 

vertellen het verhaal aan elkaar.

Tip
Help de jongste 

kinderen bij het 

prikken en bij het 

bevestigen van de 

splitpen.
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6-8 jaar 

Komt dat zien!

De Samaritaanse vrouw is zo onder de indruk van Jezus dat ze 

haar stadsgenoten roept en zegt: ‘Kom mee!’ De mensen gaan 

mee om Jezus te zien. De kinderen maken wervende posters die de 

Samaritaanse vrouw zou hebben kunnen ophangen.

Wat heb je nodig?
Per twee- of drietal:

-   een vel A3-papier

-   een dikke zwarte stift

En verder:

-   viltstiften

-   tijdschriften

-   scharen

-   lijm

Aan de slag:
-  Stel dat de Samaritaanse vrouw posters in de stad zou hebben 

opgehangen waarmee ze de mensen uitnodigt om mee te gaan naar 

Jezus. Hoe zou zo’n poster er dan hebben uitgezien? De kinderen 

denken samen na over deze vraag.

  •  Waarom zouden de mensen mee moeten gaan?

  •  Wat is er zo bijzonder aan Jezus?

  •  Wat krijgen de mensen te zien en te horen?

-  De kinderen schrijven teksten, plakken plaatjes of maken tekeningen op 

het A3-papier.

-  De kinderen laten hun posters aan elkaar zien en vertellen wat erop staat.

4-8 jaar 

Enthousiaste dans

De Samaritaanse vrouw is enthousiast 

als ze hoort wat Jezus vertelt. Jezus zegt 

dat je nooit meer dorst krijgt als je drinkt 

van het water dat Hij geeft. De kinderen 

dansen enthousiast op een lied.

Wat heb je nodig?
-   de tekst en de muziek van het lied  

Als je dorst hebt van Elly en Rikkert:

Als je dorst hebt, als je dorst hebt, 
mag je bij Mij komen. 
Want Ik ben de bron, zegt Jezus 
die zal blijven stromen.

Drink nu levend water, fris als een fontein. 
Drink nu levend water, laat het in jou zijn. 
– een bron van eeuwig leven –

Aan de slag:
-  De kinderen staan in twee rijen 

tegenover elkaar.

-  De kinderen maken met elkaar een 

enthousiaste dans:

  •  Als je dorst hebt, als je dorst hebt - de 

kinderen lopen of huppelen achteruit.

  •  mag je bij Mij komen - de kinderen 

lopen of huppelen vooruit.

  •  Want Ik ben de bron, zegt Jezus - de 

kinderen lopen of huppelen achteruit.

  •  die zal blijven stromen - de kinderen 

lopen of huppelen vooruit.

  •  Drink nu levend water - de kinderen 

klappen één keer in hun handen, doen 

hun armen omhoog en zijwaarts weer 

naar beneden.

  •  fris als een fontein - de kinderen doen 

drie keer een ‘high five’ met het kind 

dat tegenover ze staat.

  •  Drink nu levend water - de kinderen 

klappen één keer in hun handen, doen 

hun armen omhoog en zijwaarts weer 

naar beneden.

  •  laat het in jou zijn - de kinderen doen 

drie keer een ‘high five’ met het kind 

dat tegenover ze staat.

  •  een bron van eeuwig leven - de 

kinderen draaien een rondje op hun 

plaats.

Variant:
De kinderen bedenken in groepjes van 

twee of vier kinderen hun eigen dans en 

laten die aan de andere kinderen zien.
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8-12 jaar 

Water dat leven geeft

Jezus zegt dat het water dat Hij geeft, 

altijd in je blijft en eeuwig leven geeft.

De kinderen zaaien zaadjes die tot leven 

komen als ze water krijgen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   twee velletjes wc-papier

-   een paar vergeet-mij-nietzaadjes

-   een servetje

-   een boterhamzakje

En verder:

-   schaaltjes met water

-   deegrollers of longdrinkglazen

-   handdoeken

-   eventueel stevig papier

Aan de slag:
-  De kinderen leggen één velletje 

wc-papier voor zich neer en 

besprenkelen dit goed met water.

-  Ze drogen hun handen af met het 

servet.

-  Ze verspreiden de zaadjes voorzichtig 

over het natte wc-papiertje.

-  Ze leggen het droge wc-papiertje op 

het natte velletje en rollen eroverheen 

met de deegroller of het longdrinkglas. 

De papiertjes plakken nu aan elkaar.

-  Heel voorzichtig halen ze de velletjes 

van de tafel af en leggen ze op een 

handdoek te drogen.

-  De kinderen nemen de velletjes mee 

naar huis in een boterhamzakje, 

eventueel met een stukje stevig papier 

erin.

-  De kinderen leggen thuis het 

zaaipapiertje in een bakje met 

potgrond.

-  Op het papier leggen ze voorzichtig 

nog een laagje potgrond.

-  Ze moeten de potgrond elke dag met 

water bevochtigen.

-  Wat gebeurt er na een tijdje?

8-12 jaar 

Water tot aan de lippen

De kinderen schrijven een lied over 

het bijbelverhaal.

Wat heb je nodig?
Per groepje:

-  een bijbel

-  een vel papier

-  een pen

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in groepjes van twee, drie of vier 

kinderen, afhankelijk van de grootte van de groep.

-  De kinderen lezen het bijbelgedeelte nog een keer goed 

door.

-  Ze kiezen met elkaar een melodie van een liedje dat ze goed 

kennen.

-  Ze maken een liedje op de gekozen melodie waarin de 

volgende woorden moeten voorkomen: Jezus - vrouw - put - 

kruik - dorst - water.

-  De groepjes die dit willen, zingen het lied voor de andere 

kinderen.
Tip

Is het velletje thuis 

helemaal droog geworden, 

dan kunnen de kinderen 

er met viltstift iets op 

schrijven en het aan 

iemand weggeven.

Tips
- Loop langs de groepjes, 

geef ideeën, en moedig de 
kinderen aan.

- Misschien zijn er kinderen 
die na de kinderdienst in de 

kerk hun lied willen en 
mogen zingen?
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Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 1749-1752 
vind je nog meer 

ideeën.

Knip het rietje op een derde bijna doormidden.
Een heel klein stukje blijft ongeknipt...

1
Duw het ingeknipte stukje heel voorzichtig

een beetje naar achteren. Let op dat het
rietje niet breekt.

2
Plaats het langste rechte deel van het rietje
in het water. Houd het rietje vast in een hoek

van 90 graden.

Plaats je lippen om het korte
gedeelte van het rietje.

Als je een constant geluid hoort, doe je het
rietje voorzichtig op en neer in het water,

terwijl je blijft blazen.

... waardoor de twee gedeelten van het
rietje met elkaar verbonden blijven.

3
Blaas met een lichte, constante

luchtstroom in het rietje.
Wat hoor je?

4

! Tip:
Is het lastig om geluid te krijgen?
Knijp dan het bovenste stukje van
het lange rietje een beetje dicht.

Wat heb je nodig?
* een glas voor driekwart gevuld met water

* een plastic rietje  * een schaar

8-12 jaar 

Bijzonder water, bijzonder geluid

Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Als je drinkt 

van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst’. Jezus 

laat de vrouw een nieuw geluid horen. Met dit proefje 

maken kinderen geluid in water.

Wat heb je nodig?
-  een glas voor driekwart gevuld met water

-  een plastic rietje

-  een schaar

Aan de slag:
-  Knip op één derde van het rietje het rietje bijna 

doormidden. Een heel klein stukje blijft ongeknipt, 

waardoor de twee gedeelten van het rietje met 

elkaar verbonden blijven.

-  Duw het ingeknipte stukje heel voorzichtig een beetje 

naar achteren. Let op dat het rietje niet breekt.

-  Plaats het langste rechte deel van het rietje in het water.

-  Houd het rietje vast in een hoek van 90 graden.

-  Plaats je lippen om het korte gedeelte van het rietje.

-  Blaas met een lichte, constante luchtstroom in het rietje. 

Wat hoor je?

-  Als je een constant geluid hoort, beweeg je het rietje 

voorzichtig op en neer in het water, terwijl je blijft blazen. 

Wat hoor je nu?Tip
Is het lastig om 

geluid te krijgen? 

Knijp dan het bovenste 

stukje van het lange 

rietje een beetje 

dicht.
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens 

die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. 

En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkblad 4-6 jaar: Mathias Weber

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.
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Knip het rietje op een derde bijna doormidden.
Een heel klein stukje blijft ongeknipt...

1
Duw het ingeknipte stukje heel voorzichtig

een beetje naar achteren. Let op dat het
rietje niet breekt.

2
Plaats het langste rechte deel van het rietje
in het water. Houd het rietje vast in een hoek

van 90 graden.

Plaats je lippen om het korte
gedeelte van het rietje.

Als je een constant geluid hoort, doe je het
rietje voorzichtig op en neer in het water,

terwijl je blijft blazen.

... waardoor de twee gedeelten van het
rietje met elkaar verbonden blijven.

3
Blaas met een lichte, constante

luchtstroom in het rietje.
Wat hoor je?

4

! Tip:
Is het lastig om geluid te krijgen?
Knijp dan het bovenste stukje van
het lange rietje een beetje dicht.

Wat heb je nodig?
* een glas voor driekwart gevuld met water

* een plastic rietje  * een schaar

WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)
Jezus en de Samaritaanse vrouw

Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30 | Jezus en de Samaritaanse vrouw

BIJZONDER WATER,  

BIJZONDER GELUID

Jezus zegt tegen de 

Samaritaanse vrouw: ‘Als je 

drinkt van het water dat ik geef, 

krijg je nooit meer dorst’. Jezus 

laat de vrouw een nieuw geluid 

horen. Met dit proefje maak 

je ook een nieuw geluid, een 

geluid in water. 

JODEN EN SAMARITANEN

De Joden en de Samaritanen woonden vlak bij elkaar, maar ze 

hadden een hekel aan elkaar – ze gingen niet met elkaar om. 

Het geloof van de Samaritanen leek erg op het Joodse geloof, 

maar was toch anders. Het belangrijkste verschil was dat de 

Samaritanen God vereerden op de berg Gerizim. Dat vonden de 

Joden niet goed. Zij vonden dat je God alleen goed kon vereren 

in de tempel in Jeruzalem. Behalve de Samaritaanse vrouw ken  

je misschien nog een andere Samaritaan uit de Bijbel: de 

Samaritaan die een gewonde man hielp. Dat verhaal vertelt  

Jezus in Lucas 10:25-37 – lees het nog maar eens!

‘Maar als je drinkt van 
het water dat ik geef, 

krijg je nooit meer 
dorst. Want het water 
dat ik geef, blijft altijd 
in je. Het geeft je het 

eeuwige leven.’

Johannes 4:14

DE JAKOBSPUT

Jezus en de Samaritaanse vrouw zijn bij de 

Jakobsput. De Joden en de Samaritanen stammen 

allemaal af van Jakob, uit wie later het volk van de 

Israëlieten is ontstaan. Ooit hoorden de Joden en de 

Samaritanen dus bij hetzelfde volk. De Samaritaanse 

vrouw zegt tegen Jezus: ‘Kunt U soms meer dan 

onze voorvader Jakob?’ Jakob was namelijk vroeger 

bij deze waterput geweest. Daar lag toen een heel 

zware steen op, die je er niet in je eentje af kon 

halen, maar Jakob kon het wel! Lees het verhaal 

maar eens in Genesis 29:1-14.

Knip het rietje op een derde bijna doormidden.
Een heel klein stukje blijft ongeknipt...

1
Duw het ingeknipte stukje heel voorzichtig

een beetje naar achteren. Let op dat het
rietje niet breekt.

2
Plaats het langste rechte deel van het rietje
in het water. Houd het rietje vast in een hoek

van 90 graden.

Plaats je lippen om het korte
gedeelte van het rietje.

Als je een constant geluid hoort, doe je het
rietje voorzichtig op en neer in het water,

terwijl je blijft blazen.

... waardoor de twee gedeelten van het
rietje met elkaar verbonden blijven.

3
Blaas met een lichte, constante

luchtstroom in het rietje.
Wat hoor je?

4

! Tip:
Is het lastig om geluid te krijgen?
Knijp dan het bovenste stukje van
het lange rietje een beetje dicht.

Wat heb je nodig?
* een glas voor driekwart gevuld met water

* een plastic rietje  * een schaar


