Schets 1 - Allemansvriend
A. Doel
1. Betekenis benoemen. Duidelijk maken hoe de houding van de Heere Jezus was tegenover de
naaste.
2. Actualiteit aangeven. Onze houding moet een beeld zijn van de houding van de Heere Jezus.
Wat houdt het in als je het levende water hebt ontvangen? Tekent dit ook ons leven? Wie is
de Heere Jezus voor ons? Hoe zijn wij een naaste?
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Laten zien wie de Heere Jezus zijn wil voor
zondige mensen, voor gedesillusioneerde gelukzoekers!
B. Achtergrondinformatie
In 722 v. Chr. is het Tienstammenrijk grotendeels weggevoerd naar Assyrië. Er worden heidense
volken naar Israël gedeporteerd. Deze volken hebben zich vermengd met de achtergebleven
Israëlieten. Deze ‘halfjoden’ kregen de naam Samaritanen (2 Kon. 17:24-41). In 536 v. Chr. willen
de teruggekeerde Joden geen hulp van deze Samaritanen bij de herbouw van de tempel (Ezra 4).
De Samaritanen bouwen zelf een tempel op de berg Gerizim. Deze tempel wordt door de Joden in
129 v. Chr. verwoest. Na die tijd is er geen gesprek meer met elkaar (vers 9).
De Samaritanen vereren zowel de afgoden als de God van Israël op een eigen wijze. Ze erkennen
alleen de vijf boeken van Mozes als Gods Woord.
Als verdieping (voor niveau 2) kun je het bovenstaande verwerken in een tijdbalk.
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De Joden maakten meestal een omweg als ze van Galilea naar Judea reisden. De Heere Jezus
neemt de kortste weg.
In dit gedeelte kunnen we zien hoe de Heere Jezus een ´evangelisatiegesprek´ voert. Hij zoekt op
natuurlijke wijze een aanknopingspunt. Hij houdt geen algemene beschouwing over zondekennis,
maar Hij roept het zondebesef in de vrouw wakker (Joh. 4:29). Deze geschiedenis is er een goed
voorbeeld van hoe de Heere Jezus de Wet gebruikt om te overtuigen van zonde. De Heere Jezus
laat ook zien wat de vrouw nodig heeft. De werking van de Heilige Geest wordt vergeleken met
water dat onze dorst lest. Van nature dorsten we naar zondige dingen. De Heere Jezus kan ons Zijn
Heilige Geest geven, zodat we gaan dorsten naar Hem.
De vrouw gelooft in Jezus en er worden meteen vruchten zichtbaar: ze gaat ook anderen van Hem
vertellen.
Suggesties voor verdieping
 Bijbel/ Geloofsbelijdenis: De functie van de Wet: Joh. 4:18, Rom. 3:20, HC vr. 3, HC vr. 108,
HC vr. 109. Het levende water: Luk. 11:13, Joh. 7:37-39, Openb. 7:16, Spr. 10:24, Matth.
5:6, HC vr. 53.
 Literatuur: Dr. J.H. Bavinck, Mensen rondom Jezus.

C. Suggesties voor de avondvulling
Alternatieve startopdrachten
- Neem een beker water mee die je overgiet in een andere beker. De Heere Jezus
spreekt over Zichzelf als het levende Water en dat dat Water, als je het van Hem
ontvangt, in jou zelf een fontein van water wordt (Joh. 4:14). Het overgieten van het
water van de ene in de andere beker is dan een beeld van het levende Water van de
Heere Jezus dat wordt overgegoten in een mensenleven.
- Houd met de onderstaande vragen een quiz n.a.v. het Bijbelgedeelte.
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Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
Johannes 4:7-19; 25-30

Bijbel
Johannes 4:7-19; 25-30

Vragen:
- Noem de naam van de stad.
- Van wie was het stuk land dat er dichtbij
was?
- Hoe laat was het?
- Waarom vroeg de Heere Jezus naar haar
man?
- Waarom zei de vrouw dat ze geen man had?
- Wat zei de vrouw tegen de mensen in
Samaria?
Keuzevragen
Startopdracht, vraag 1, 2, 4, 5
Stellingen: 2, 3
Overige verwerking
Maken van een affiche (Aan de slag! 1)

Vragen:
- Wat vroeg de Heere Jezus aan de vrouw?
- Wat deden de discipelen?
- Waarom vond de vrouw het vreemd dat de
Heere Jezus haar wat vroeg?
- Wil de vrouw het levende water wel
hebben?
- Hoe maakt de Heere Jezus Zich bekend?

Keuzevragen
Startopdracht, vraag 1, 2, 3, 5, 6
Stellingen: 1, 4
Overige verwerking
Maken van een affiche (Aan de slag! 1)
Bedenk een goed begin voor
evangelisatiegesprek (Aan de slag! 2)

een

D. Antwoorden
Startopdracht
Laat de jongeren hun eigen agenda meenemen en zien. Welke activiteiten staan erin gepland?
Hoe ziet hun agenda eruit? Wat zegt de vormgeving van de agenda over de eigenaar ervan?
Bespreek vervolgens dat God met eerbied gezegd ook een ‘agenda’ heeft. Hij houdt alles in Zijn
hand, het grote wereldgebeuren maar ook de ‘kleine’ dingen, ontmoetingen tussen mensen

bijvoorbeeld. Er valt geen haar van ons hoofd zonder Zijn wil. Leg eventueel een link naar zondag 9
en 10 van de Heidelberger Catechismus. Hierin staat heel mooi beschreven hoe God alles in Zijn
hand houdt en alle dingen, voorspoed maar ook tegenspoed, doet meewerken ten goede.
1.

Kijk voor uitleg en ideeën voor een bespreking m.b.v. de kanttekeningen op
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a. De werking van de Heilige Geest wordt vergeleken met water, dat onze dorst lest.
De kanttekeningen schrijven dat met het levende water het levend makende water,
namelijk de gave van de Heilige Geest bedoeld wordt, waardoor wij wedergeboren
worden, maar waardoor ook geestelijke dorst gelest wordt.
b. Zie de achtergrondinformatie hier boven.
c. Dat ze al vijf mannen heeft gehad en dat ze nu opnieuw een man heeft waar ze niet mee
is getrouwd. En dat ze alleen naar de put komt, op een tijd waarop de andere vrouwen er
niet zijn.
d. Ze hadden niet mee mogen doen bij de herbouw van de tempel. Daarom hebben ze een
eigen gebedsplaats.
e. Omdat veel Samaritanen ‘rijp’ waren om het woord van God te geloven.

2.

Dorsten naar goede dingen: natuurlijk mag je genieten van mooie dingen, fijne vrienden,
goede muziek, een prachtige schepping. Hier mag je naar verlangen als het maar niet
belangrijker voor je is dan de Heere. De beste dorst die je kunt hebben is dorst naar de
Heere en Zijn dienst. Als je dorst naar Hem. Als je dorst naar vergeving der zonden. Als je
hunkert naar het bloed van Christus.
Verkeerde dingen om naar te dorsten zijn: altijd nummer één willen zijn, geld, overdreven
veel kleding, seks, alleen maar lol. Dingen die een leegte, zonder God, achterlaten.

3&4. Laat de jongeren hier met hun eigen dingen komen. Laat ze alleen dingen noemen, ga er
nog niet op in. Dat komt bij de volgende vragen.
5.

Je kunt te vol zijn met andere dingen. Dat hoeven op zich geen verkeerde dingen te zijn,
maar ze kunnen je wel af houden van het zoeken en dienen van de Heere.

De vragen 3, 4 en 5 kunnen ook gebruikt worden om elkaar in tweetallen te interviewen. Kijk voor
uitleg en ideeën om elkaar te interviewen op:
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De gegeven antwoorden laat je anoniem op een groot vel papier schrijven en daarna plenair
bespreken.

6.

Vraag om het gesprek op gang te brengen of jongeren de opmerkingen begrijpen: ´Kun je je
de reactie van a. voorstellen?´ of ´Snap je wat d. bedoelt?´

Stellingen
Kijk voor uitleg en ideeën voor het bespreken van stellingen op:
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Het onderwerp pesten is een erg moeilijk onderwerp. Maar het speelt ook op clubs. Als je dit
bespreekt, ga dan voorzichtig en positief te werk. Houd het algemeen. Als er leden zijn die wellicht
gepest worden, spreek hen dan niet in de groep aan, maar als ze alleen zijn. Eventueel kun je op
de club een pesttest laten invullen of een goede-sfeer-contract afsluiten (deze staan als bijlage
onderaan dit leidingdeel).
1. Is alles wat pesten wordt genoemd wel pesten? Pesten is bewust iemand narren of sarren.
Bewust iemand kleineren. Soms kan iets dus te snel pesten worden genoemd. Anderzijds
kan het gebeuren dat iemand iets als pesten ervaart, wat niet zo bedoeld is. Toch moet je
ook dat serieus nemen, want het komt voor die persoon wel hard aan.
2. Pesten hoort er niet bij!
3. Wat behoort onze houding te zijn tegenover iemand die zich anders dan de norm
gedraagt? Gekke kleren of vreemd gedrag zijn geen reden om te pesten! Anderzijds kan
het voor iemand die gepest wordt wel heel goed zijn om ook naar zichzelf te kijken.
4. Zijn de meningen hierover verdeeld? Merk jij als leidinggevende iets van pestgedrag?
Extra stellingen die je ook kunt gebruiken:
 Iemand die graag pest, is vroeger zelf gepest.
 Ik help niet als er iemand gepest wordt, straks gaan ze mij pesten.
Evangelisatie/ Aan de slag!
1.
Kijk voor uitleg en ideeën voor een creatieve verwerking op
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2. Hierbij gaat het erom dat de jongelui weten dat je zo gewoon mogelijk moet beginnen. Je
moet ergens bij aansluiten. Deze opdracht zou heel goed in groepjes behandeld kunnen
worden. Of hang wat witte vellen op en laat ze staande wat beginzinnen bedenken. Echte
gesprekjes verzinnen kan natuurlijk ook. Een gesprek aan de deur, met een folder in de
hand, begin je natuurlijk anders dan als iemand een avond bij je is.
Als je het voorbeeld uit het ledenboekje niet zo geschikt vindt, kun je misschien uit de
volgende voorbeelden een keuze maken:
 Wat zeg je aan de deur?
 Wat zeg je in het winkelcentrum met een folder in je hand?
 Wat zeg je tegen je buurjongen, klasgenoot enz.?

Het gaat er dus om dat de jongeren leren na te denken over evangelisatie. Voor deze
leeftijd is actief meedoen meestal teveel gevraagd.
Wat suggesties van beginvragen bij de deur of op straat met Bijbel of folder:
 Geloof je in leven na de dood?
 Geloof je in God?
 Ken je dit Boek?
 Weet je wie Jezus is?
 Weet je wat Pasen is?
E. Extra voorbereiding
Download de pesttest en/ of het Goede-sfeer-contract van de website. Zorg voor voldoende
exemplaren.

