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8-10 jaar

l
Gesprek: Stel de kinderen de vraag: 
waarom ben je hier? Laat ze dit om 
de beurt vertellen en vraag door. Wat 

zou Jezus antwoorden als de Samaritaanse 
vrouw dat aan hem gevraagd had? En als Jezus 
hier tussen ons in zou zitten en wij stellen hem 
die vraag; wat zou hij dat zeggen?

p
Spel: Bouw met tafels een put. Laat een 
paar kinderen in die put zitten. Iemand 
anders laat een emmer zakken. Een 

van de kinderen stopt iets van zichzelf in de 
emmer. Diegene die de emmer weer omhoog-
haalt, raadt van wie dit voorwerp is. Waarom 
denk je dat? Vind je het voorwerp passen?

s
Creatief: Laat de kinderen met letters 
en afbeeldingen uit tijdschriften een 
collage maken van ‘levend water’.

 11-12 jaar

l
Gesprek: De mensen in Samaria 
worden niet echt voor vol aangezien. 
Hoe zit dat in deze tijd? Zijn er  

mensen in je omgeving waar anderen ook het 
liefst met een boog omheen lopen? Wat doet 
Jezus? Wat betekent dat voor jou?

o
Schilderen: Laat de kinderen vrij 
schilderen. De titel van hun schilderij 
staat wel vast: ‘Levend water’.

Vertelling 8–12 jaar

Gesprek met een Samaritaanse vrouw
Jezus en zijn leerlingen zijn op weg. Niet zomaar over de bekende wegen van Judea, 
maar in een heel ander gebied. Samaria heet dat gebied. Joodse mensen komen er 
niet zo graag. Samaritanen geloven in dezelfde God, en ze vertellen dezelfde verhalen 
over Abraham, Isaak en Jakob. Maar ze hebben een andere tempel en hele andere 
gewoontes. Als er een Samaritaan aankomt, gaan de meeste joden maar even snel aan 
de andere kant van de weg lopen. Maar Jezus niet.

In Samaria gaat Jezus zitten bij een put. Na een tijdje komt er een vrouw om water te 
halen. ‘Wil je mij ook wat te drinken geven?’ vraagt Jezus. 
De vrouw kijkt verbaasd. ‘Jij bent toch een jood?’ vraagt ze. ‘Dan wil je toch niks met 
mij te maken hebben?’
Jezus glimlacht. ‘Als je wist wie ik was’, zegt hij, ‘dan zou je míj om water vragen.’
‘O ja?’ zegt de vrouw. ‘Je hebt niet eens een emmer! Hoe wil je mij dan water geven? 
Heel lang geleden heeft Jakob bij deze put nog water gehaald. Ben jij soms beter dan 
Jakob?’
Jezus kijkt even in de put. En dan zegt hij: ‘Wie dit water drinkt, krijgt daarna weer 
dorst. Maar als je drinkt wat ik je geef, krijg je nooit meer dorst.’
‘Handig’, antwoordt de vrouw. ‘Dan hoef ik ook niet meer naar deze put te komen.’

Ze kijken elkaar, Jezus en de vrouw. Hebben ze het over water uit een put, of hebben ze 
het over iets anders? Na een korte stilte vraagt Jezus: ‘Hoe is het eigenlijk met je man?’
De vrouw slaat haar ogen neer. ‘Ik heb geen man’, antwoordt ze stroef.
‘Je hebt gelijk’, zegt Jezus. ‘Je hebt vijf mannen gehad. En degene die je nu hebt, dat is 
niet echt je man.’
De mond van de vrouw valt open van verbazing. ‘Hoe weet u dat allemaal?’ roept ze. 
‘U bent een profeet, dat moet wel. Wij hebben een andere tempel dan jullie, maar we 
geloven in dezelfde God. En u bent zijn profeet.’ 
Jezus knikt. ‘Er komt een dag’, zegt hij, ‘dat mensen God écht aanbidden.’ 
‘U bedoelt… als de Messias komt?’ vraagt de vrouw. 
Jezus spreidt zijn armen. ‘Dat ben ik’, zegt hij. 
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To do
Zoek in groepjes of tweetallen naar nog een verhaal in de Bijbel dat zich bij een bron 
afspeelt. Wissel de verhalen uit. Wat valt je op?
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Weetje
Dit verhaal speelt zich af bij een bron. In de Bijbel vinden we meer verhalen waar die 
bron een belangrijke ontmoetingsplek is.


