Vertelschets 3 - In gesprek met … de Samaritaanse vrouw.
Beginzin
Tjonge, wat is het heet! Wat brandt de zon fel zo midden op de dag! Ze zijn al uren onderweg en
nu wordt het echt tijd, dat ze even uitrusten en iets eten en drinken.
Door Samaria
• De Heere Jezus en Zijn discipelen reizen door Samaria: de kortste weg, maar ook de
gevaarlijkste! De Samaritanen zijn halve heidenen en haters van het Joodse volk.
• Toch kiest Jezus bewust deze route: Hij moést door Samaria gaan, staat er in de Bijbel.
Bij de bron
• Jezus is vermoeid. Hij rust bij de Jakobsbron.
• De discipelen gaan naar Sichar om eten en drinken te kopen.
• Er komt een vrouw aan met een kruik. Ze wil water gaan putten.
• Jezus vraagt: “Geef Mij te drinken, alstublieft.”
• De vrouw is heel verbaasd dat deze Joodse man iets tegen haar zegt. “Wilt U, een Joodse
man, van mij te drinken hebben?”
Gesprek met de Samaritaanse vrouw
• Jezus zegt, dat zij Hém water zou vragen, als zij Hem kende.
• De vrouw begrijpt niet hoe Hij aan het stromende water komt. Hij heeft immers geen kruik.
Denkt Hij soms belangrijker te zijn dan vader Jakob, die deze put gegraven heeft?
• Jezus antwoordt haar, dat iedereen die water uit deze put drinkt, toch weer dorst zal
krijgen. Maar het water dat Hij weggeeft, zorgt ervoor dat haar dorst voor altijd over is!
• Jezus bedoelt hier dat Hij Zelf het Levende Water is. Dat betekent: wie in Hem gelooft, zal
voor eeuwig gelukkig zijn. Geloof jij ook zo in de Heere? Vraag Hem er zelf om! Hij wil het je
geven!
• De vrouw heeft niet in de gaten dat Jezus het niet over gewoon water heeft. Ze zegt: “Geef
mij dat water.”
• Jezus zegt dat zij haar man moet gaan halen. De vrouw zegt dat zij geen man heeft.
• Jezus geeft haar gelijk. Ze is niet getrouwd, maar leeft wel met een man samen.
• Jezus laat aan deze vrouw zien, dat Hij haar leven kent. Hij weet alles! Ook de dingen die wij
stiekem doen. Hij kent ook jouw zondige hart en jouw verkeerde gedachten.

De vrouw belijdt haar geloof in Jezus
• De vrouw concludeert dat Jezus wel een profeet moet zijn als Hij afweet van haar slechte
leven.
• Ze vraagt Hem wie de ware godsdienst heeft: de Samaritanen of de Joden.
• Jezus zegt dat de Joden de ware godsdienst hebben.

•
•

De vrouw merkt dat deze onbekende Man een wijs man is. Ze weet dat de Messias zal
komen. Jezus zegt dat Hij de beloofde Messias is.
Deze vrouw gelooft Jezus op Zijn woord. Hij is de Messias, Die Zijn volk verlossen zal van al
hun zonden. Zij gelooft met heel haar hart en jij?

Veel Samaritanen komen tot geloof
• De vrouw gaat naar de stad. Ze vertelt daar aan iedereen die het wil horen van de Man die
bij de put zit.
• De mensen uit Sichar komen bij Jezus. Ze vragen Hem of Hij bij hen wil blijven om hen
meer te vertellen.
• Jezus blijft enkele dagen bij hen.
• Veel Samaritanen geloven dat Hij de Messias is.
Slotzin
Wat een wonder! Jezus moest door Samaria gaan om één vrouw het geloof te schenken. En wat is
het gevolg: nog vele anderen bekeren zich en geloven in Hem! Hij wil iederéén verlossen van de
zonden. Ook jou en mij. Dat is de boodschap, die overal verkondigd moet worden.

