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En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar 
en riep: 

Als iemand dorst heeft,  

laat hij tot Mij komen en drinken.  

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:  

Stromen van levend water zullen uit zijn  

binnenste vloeien. 

Johannes 7:35-41 (HSV) 



Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. 

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: 

Als u in Mijn woord blijft, 

bent u werkelijk Mijn discipelen, 

en u zult de waarheid kennen, 

en de waarheid zal u vrijmaken. 

Johannes 8:30-59 (HSV) 



 



Jood 

Samaritaanse vrouw 

De Samaritaanse vrouw 
Haar zelfbeeld op de sociale ladder 

Profeet 

Ik 

Overtuiging: Het heil is voor Joden,  
 niet voor Samaritanen 
 en zeker niet voor mij 

Christus 



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. (Joh 4:14) 

De Samaritaanse vrouw 
Geef mij ook van dat water 

Waarheid 
1. Christus kent mij en spreekt mij aan! 
2. Hij biedt levend water tegen mijn dorst! 
3. Ik mag God aanbidden en eeuwig leven! 



Zonde 

Schuld 

Verdriet 

Angst en muren 

Wrok 

Verkeerde gewoonten 

Eenzaamheid 

Strijd in je denken 
de sporen van een gebroken wereld 



Zonde 

Schuld 

Verdriet 

Angst en muren 

Wrok 

Verkeerde gewoonten 

Eenzaamheid 

De waarheid zal u vrijmaken 
van de leugens van de gebroken wereld 

 Reiniging 

 Het is volbracht 

 Troost 

 Liefde 

 Vergeving 

 Geroepen om vrij te zijn 

 Samen met de heiligen 



Als u in Mijn woord blijft, 

bent u werkelijk Mijn discipelen, 

en u zult de waarheid kennen, 

en de waarheid zal u vrijmaken. 

Johannes 8:31-32 (HSV) 



De zalving van Jezus 
- Om aan armen het goede nieuws te brengen 

- Om aan verslagen harten hoop te bieden  

- Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

- Om aan blinden het herstel van hun zicht te geven 

- Om onderdrukten hun vrijheid te geven 

- Om een genadejaar van de Heer uit te roepen 

- Om alle treurenden te troosten 

Zie Lucas 4:18-19 en Jesaja 61:1-3 



 



 



 



Als iemand dorst heeft, 
laat hij tot Mij komen en drinken. 

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 
Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. 

Johannes 7:36-37 (HSV) 


