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Jezus en zijn discipelen zijn op reis door Samaria.  
Ze komen bij de stad Sichar.



Deze stad heeft een put waaruit de inwoners van
Sichar drinkwater halen.  Deze put is lang geleden
door Jakob de vader van de Israëlieten, gegraven.



Het is vroeg in de middag en erg heet door de zon.  
Jezus gaat bij de put zitten.  De discipelen gaan 
intussen in Sichar eten kopen.



Jezus blijft alleen 
achter, maar dat 
duurt niet lang.  
Een vrouw uit Sichar 
komt water putten.  
Jezus vraagt haar
of zij Hem te 
drinken wil geven.



De vrouw is verbaasd. 
"Dat begrijp ik niet",
zegt de vrouw.  
"Ik ben een 
Samaritaanse en 
U bent een jood.  
Welke jood vraagt 
een Samaritaanse 
nu iets te drinken?"  
In die tijd gingen 
de joden en de
Samaritanen niet 
met elkaar om.



De vrouw is nog meer 
verbaasd als Jezus 
zegt: "Als u weet wat
God geeft en wie Ik 
ben die u om water
vraagt, dan vraagt u
Míj om water en Ik zal
u levend water geven".



De vrouw zegt tegen 
Jezus: "Maar Here, U
hebt geen kruik en de 
put is diep.  Waar haalt 
U dat levende water dan 
vandaan?  Bent U dan 
meer dan onze stamvader 
Jakob?  Hij heeft deze
put gegraven . . ."



Jezus antwoordt: "Wie
van het water uit deze put
drinkt, krijgt weer dorst.  
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."  De 
vrouw zegt: "Here, 

geef mij van dat 
water. . . ."



Jezus zegt: "Ga uw man eens halen."  "Ik heb geen
man", antwoordt de vrouw.  "Dat is waar", zegt 
Jezus.  "U bent vijf keer getrouwd geweest en 
de man met wie u nu samenleeft is uw man niet."



De vrouw begrijpt nu dat Jezus een profeet is.  
Toch is ze er nog niet helemaal zeker van.  Ze 
vraagt Jezus daarom: "Op welke plaats kun je God
het beste aanbidden?  Is dat in Jeruzalem of op de
Samaritaanse heilige berg Gerizim?"  Jezus zegt 
dat wie echt tot de Vader bidt dit geestelijk en
zuiver doet.



De vrouw zegt: "Ik weet dat de Christus komt; Hij 
zal ons Gods boodschap precies vertellen."  Jezus 
antwoordt haar: "Ik ben de Christus."  Op dat
moment komen de discipelen weer terug.  De vrouw 
laat haar dure kruik bij de put staan en gaat terug 
naar de stad.



"Kom mee!  
Er is een man 
die mij wist te 
vertellen wat 
er in mijn leven 
gebeurd is",
roept de vrouw 
naar de mensen
van Sichar.  
"Kan Hij de
Christus zijn?"  
De mensen 
lopen de stad 
uit om Hem 
te zien.



Ondertussen vragen de discipelen of Jezus iets 
te eten wil.  Jezus zegt: "Mijn voedsel is het doen
van de wil van God, die Mij gestuurd heeft, en het 
volbrengen van Zijn werk.  Zijn werk is mensen tot 
God brengen."



Veel Samaritanen geloven in Jezus door wat de
vrouw over Hem vertelt.  Ze vragen Hem of Hij 

bij hen blijft. 
Jezus blijft 
nog twee dagen 
bij hen.



Er gaan nog meer mensen in Hem geloven door
Jezus' eigen woorden.  Ze zeggen: "We hebben Hem 

nu zelf gehoord.  
Wij weten 
dat deze man 
werkelijk de 
Redder van 
de wereld is."



"De vrouw bij de put" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

Johannes 4.

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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