
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vertelschets 6.5: God is alwetend 

 

  

Beginzin 

Een half jaar lang is de Heere Jezus met Zijn discipelen in Judea geweest. Verschillende mensen 

zijn Hem nagevolgd en geloven in Hem. Dat kunnen de Farizeeën niet goed hebben; ze ergeren 

zich eraan. 

 

1. Jezus verlaat met zijn discipelen Judea en keert terug naar Galilea 

• Om verdere moeilijkheden met de Farizeeën te voorkomen, vertrekt de Heere Jezus naar 

Galilea. 

• De meest logische weg is door Samaria (aanwijzen op kaart) maar de Joden mijden deze 

weg: Joden en Samaritanen haten elkaar. 

• Jezus neemt deze route juist wel. Want voor Jezus is iedereen gelijk.  

• Hoe ga jij om met mensen die 'anders' zijn? 

 

2. De Heere Jezus bij de Jakobsbron 

• Na uren te hebben gelopen, komt Hij om twaalf uur bij de Jakobsbron. Hij neemt daar 

even rust. 

• De discipelen gaan naar Sichar om eten en drinken te kopen. 

• Er komt een vrouw om water te putten. Jezus vraagt haar om drinken. 

• De vrouw is zeer verbaasd dat een Joodse man dat aan haar vraagt. 

• Jezus zegt tegen haar, dat, als ze Hém kende, zij aan Hem om water zou hebben gevraagd. 

• Dat Jezus Zelf water zou kunnen putten, lijkt de vrouw niet mogelijk. Hij vroeg háár 

tenslotte om water! 

• Jezus legt uit dat Hij lévend water bedoelt. De vrouw begrijpt er niets van. 

• Jezus zegt dat zij haar man moet gaan halen. De vrouw zegt geen man te hebben. Ze 

begrijpt nog niet dat de Heere Jezus haar zonden aanwijst. 

• De vrouw is diep geraakt als blijkt dat Jezus haar leven kent. Hij moet wel een Profeet zijn.  

• De Heere Jezus weet alle dingen. Hij weet ook alles van jou, tot de allerkleinste dingen toe.  

• Denk eens na voor jezelf … kun jij in gedachten alle dingen opnoemen, waarmee je de 

Heere verdriet doet? Echt alles? Of vergeet je misschien de ‘kleine’ dingen? De Heere weet 

ze wel! Niets ontgaat Hem! 

• De vrouw praat met Jezus verder over de echte godsdienst, is dat die van de Joden of van 

de Samaritanen?  

• Hij legt uit dat de Joden Zijn Woord ontvangen hebben. 

• Dan zegt Hij dat met Zijn komst, de plaats om Hem te aanbidden niet meer belangrijk is.  

• God is niet aan een plaats gebonden. Alleen de Heilige Geest leert ons God op de juiste 

manier te dienen. 

• Ze ziet uit naar de Messias Die zal komen. Die weet tenminste alles en zal ons alle dingen 

verkondigen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Als Jezus zegt dat Hij de Messias is, gelooft ze Hem.  

 

3. Terug naar Sichar 

• Haar waterkruik is niet meer belangrijk, die laat ze achter bij de bron. 

• Iedereen in Sichar moet weten van haar ontmoeting met Jezus. 

• Ken jij de Heere Jezus? Dan kun je over Zijn liefde vertellen aan mensen in je omgeving!  

• Ze vertelt hen dat ze bij de Jakobsbron een Mens heeft ontmoet, die alles van haar weet. 

Hij heeft haar laten zien dat ze zondig is en nu gelooft ze. Ze gelooft dat Hij haar zonden 

vergeven wil. 

 Slotzin 

Ze nodigt hen uit Hem zelf op te zoeken. Ze zullen dan ontdekken dat die Man Christus wel móét 

zijn. Zoek jij de Heere Jezus ook? Wil jij ook al je zonden aan Hem belijden? De Heere Jezus wil ze 

vergeven. 

 


