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Dit Kompas is van:

v e r b i n d t  j o n g e r e n

DE SAMARITAANSE VROUW
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“Mogen we wat drinken?” Met rode hoofden 
stormen Mark en Nienke de keuken in. Het is ook 
zo warm! Ze hebben net een poos in de speeltuin 
gespeeld, in de brandende zon. 
“Ja hoor,” zegt moeder en ze schenkt twee glazen 
limonade in. Met een paar grote slokken heeft  
Mark zijn glas leeg. “Mag ik nog meer? Ik heb 
zo’n dorst!” “Neem nog maar een glas water,” zegt 
moeder.
Water, daar vertelde de juf vanmorgen op school 
ook over, denkt Nienke. Het ging over levend 
water. Als je dát drinkt, krijg je nooit meer dorst. 
Levend water, dat ging over de Heere Jezus, Die 
mensen zalig wil maken.
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Waar hoort 
het bij?

Denk vraag

In het verhaal van de Samaritaanse vrouw laat Jezus ons zien dat we 
Gods woord ook mogen vertellen aan mensen die niet geloven of die 
anders geloven. Lees Johannes 4:4. Waarom moest Jezus door Jeruzalem 
gaan?

Waar horen de volgende woorden bij? Schrijf ze in het goede vak.

VUL IN

Tempel in Jeruzalem – Gerizim – Verwachten de Messias – 
Oude Testament – Alleen de 5 boeken van Mozes

de Joden allebei De Samaritanen
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Denkvraag
Met wie ben jij het eens en waarom? 

Puzzel

“In de speeltuin moet je 
kinderen die niet naar de 
kerk gaan ook over de 
Heere Jezus vertellen”.

“Onkerkelĳ ke kinderen moeten 
merken dat je eerlĳ k bent. En dan 
kan je heel misschien een keer iets 
over de Heere Jezus vertellen.”

Vul de antwoorden op de goede plaats in de puzzel in. De antwoorden kan je 
vinden in Johannes 4.
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1. Wie kwam uit Samaria?

2. Wie moest ze roepen? 

3. Wie geloofden in Jezus? 

4. Op welke berg baden de Samaritanen tot God? 

5. Hoe moeten we tot God bidden? In geest en … 

6. Wat gingen de discipelen in de stad kopen? 

7. Het was omtrent de zesde …. 

8. Toen de vrouw naar de stad ging, liet ze dit bij de put staan.



WIST JE DAT...

...  De Samaritanen tussen Galilea en Judea in woonden?

...  De Joden als het maar éven kon, niet door Samaria reisden, maar er omheen?

...  De Joden vonden dat iemand nog beter een heiden kon zijn dan een Samaritaan?

...  De Samaritanen op de berg Gerizim een eigen tempel hadden gehad?

...  Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak bij de Fontein van Jacob? 
 Vroeger had Jacob die fontein nog gegraven. De fontein was wel 30 meter diep.


