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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

10



“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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VUL IN

Waar of niet waar? Praatvraag

> Speel je wel eens met kinderen die niet naar de kerk gaan? 

> Vertel je ze wel eens over de Heere? 

> Hoe doe je dat dan?

Waar Niet waar

Jezus moest door Samaria gaan. l p

Jezus rust bij de Jacobsbron e a

Het is rond 5 uur ’s middags. f v

De discipelen gaan eten kopen. e o

Een Samaritaanse vrouw komt water putten. n r

Ze biedt aan om Jezus water te geven. s d

Jezus zegt dat ze haar man moet halen. w b

De vrouw heeft zeven mannen gehad. i a

De vrouw wil weten wie de ware Godsdienst heeft: 
de Joden of de Samaritanen

t n

Jezus houdt geheim dat Hij de Messias is. u e

De Samaritanen geloven niet dat Jezus de Messias is. h r

Maak de volgende zin af; zet de gekleurde letters op de streepjes in de zin.

Jezus zei tegen de vrouw: 

Als u wist wie Ik was, dan zou u                                van Mij gevraagd hebben. 

Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? 

 Kleur de letter bij het goede antwoord.
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Praatvraag
Met wie ben jij het eens en waarom? 

Vul de antwoorden 
in de puzzel in

 Vul de antwoorden in de puzzel in.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b c d e f g h i j k l

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

m n o p q r s t u v w x y Z

De Samaritaanse vrouw zei: 

9 19 4 5 26 5 14 9 5 20 4 5

3 8 18 9 19 20 21 19

?

Wat bedoelde ze hiermee?

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

“Onkerkelijke kinderen moeten 
merken dat je eerlijk bent. En dan 
kan je heel misschien een keer iets 
over de Heere Jezus vertellen.”



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.


