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Johannes 4



Wandelaars gezocht

Zit je bij de put en heb je 
dorst naar

• Meer blijdschap

• Meer vrede

• Meer geborgenheid

• Meer zin

• Meer …, 

ja wat eigenlijk?

Ga wandelen
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De Vader stuurt Zijn Zoon 
op zoek naar een vrouw

“En Hij moest door 
Samaria gaan.” (vs.4)
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Jezus vindt de vrouw bij de put
en vraagt haar aandacht

“Er kwam een vrouw uit 
Samaria om water te 
putten. Jezus zeide tot 
haar: Geef Mij te 
drinken.” (vs.7)
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Jezus wil zoveel meer geven 
dan Hij vraagt

“Jezus antwoordde en 
zeide tot haar: Een ieder, 
die van dit water drinkt, 
zal weder dorst krijgen; 
maar wie gedronken heeft 
van het water, dat Ik hem 
zal geven, zal geen dorst 
krijgen in eeuwigheid, 
maar het water, dat Ik 
hem zal geven, zal in 
hem worden tot een 
fontein van water, dat 
springt ten eeuwigen 
leven.” (vs. 13-14)
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Jezus vraagt naar
haar pijn en schaamte

“Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en 
kom hier.“ (vs.16)
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Jezus verteld haar waar het 
echt om gaat
“maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige 
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en 
in waarheid; want de Vader zoekt zulke 
aanbidders;” (vs.23)

“De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de 
Messias komt, die Christus genoemd wordt; 
wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 
Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben 
het.” (vs. 25-26)
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Wat is aanbidden?

“Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw 
ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote 
en eerste gebod.”

Matteüs 22:37

“En Henoch wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen.”

Genesis 5:24
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Mijn dagelijkse praktijk

Elke morgen

• Goede morgen Vader, Heer Jezus, Heilige Geest

• Dank U wel voor deze dag die ik met U mag 
wandelen.

• Luister naar God (lees je Bijbel)

• Bespreek je dag met Hem

Tijdens de dag

• Neem regelmatig even tijd om met Hem te 
spreken.

Aan het einde van de dag

• Dank Hem voor de dag samen met Hem
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Wat is jouw antwoord?

• Wil jij Jezus tijd geven?

• Wil jij van Hem levend water ontvangen?

• Wil jij je pijn en je schaamte met Hem te delen?

• Wil jij de Vader aanbidden?

• Wil jij Jezus leren kennen?

Ga wandelen met je Vader.

Hij zoekt jou!
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