Voorbereiden
Hij weet het

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus blijft twee dagen in een
Samaritaanse stad, waar veel mensen
tot geloof komen. Hij vertelt zijn
leerlingen dat zij hem kunnen helpen:
zij mogen een oogst binnenhalen
waar ze zelf geen moeite voor hebben
hoeven doen.

Wat voorafging
Jezus is op weg van Judea naar Galilea.
Veel joden namen daarvoor een omweg,
zodat ze niet door Samaritaans gebied
hoefden te reizen. Maar Jezus gaat dwars
door het Samaritaanse gebied. Daar heeft
hij een ontmoeting gehad met een vrouw.
Jezus heeft haar verteld over het levende
water, over de mannen die ze gehad heeft
en over de Messias die komen zou. Het
verhaal van vandaag gaat verder waar we
vorige week gebleven zijn: Jezus is nog
in gesprek met de vrouw, de leerlingen
komen terug.

Verbazing
In de wereld van die tijd was het
ongebruikelijk dat een jood met een
Samaritaan omging, en ook dat een man
openlijk met een onbekende vrouw zat
te praten. De leerlingen zijn dan ook wel
verbaasd als ze teruggekomen. Maar, zo
zegt het verhaal: ‘Toch vroeg niemand
“Wat wilt u daarmee?” of “Waarom
spreekt u met haar?”’

Kruik

Maaiers en zaaiers

Als de leerlingen terug zijn, gaat de
vrouw algauw weg. Ze laat haar kruik
staan, zo staat er. Het is een mooi detail,
dat misschien wel iets laat zien van wat
het gesprek met Jezus bij haar teweeg
brengt. Zoals de vissers ooit hun netten
achterlieten, laat zij haar kruik achter.
Het kan best gaan om een grote, zware
kruik waarmee je niet zo snel loopt. En
dat wil ze nu juist wel, want ze moet snel
aan de mensen vertellen wat er gebeurd
is!

Jezus roept zijn leerlingen op om zich
heen te kijken: De velden zijn rijp voor
de oogst. De gebeurtenissen in Samaria
laten zien dat het niet moeilijk en
vermoeiend hoeft te zijn om mensen het
geloof in Gods koninkrijk te brengen: de
leerlingen hoeven alleen maar te maaien
wat anderen al gezaaid hebben. Het
geloof is er al, volop in groei en bloei;
zij hoeven het alleen maar te zien en te
verzamelen.

‘Hij weet alles van me!’
De vrouw ‘getuigt’ in de stad van de
gebeurtenissen. Voor de rechtbank gold
een vrouw in die tijd niet zomaar als een
betrouwbare getuige, maar hier komen
veel mensen door haar tot geloof. Het is
opvallend wat ze daarbij als eerste vertelt:
‘Hij weet alles van me!’ (In het Grieks
staat er: ‘Hij heeft mij alles gezegd wat ik
heb gedaan.’)

Nog twee dagen blijven
Op verzoek van de Samaritanen blijft
Jezus nog twee dagen in Sichar. Waar
joden normaal gesproken om Samaria
heen trekken gaat Jezus er dus niet alleen
doorheen, maar blijft hij zelfs nog twee
dagen. Het zorgt ervoor dat nog veel
meer mensen tot geloof komen.
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Kindermoment in de dienst
Zet een speciale hoed op en doe een
bijzondere jas aan. Vertel de kinderen
het volgende: ‘Ik ben natuurlijk dominee,
maar ik heb ook een bijzondere hobby.
Wisten jullie dat? In mijn vrije tijd ben ik
namelijk een allesweter. Ik weet echt alles
van iedereen! Ik hoef maar naar iemand te
kijken en ik weet het! Superhandig hoor!
Geloven jullie mij niet? Moet je maar eens
opletten…’
Loop naar verschillende kinderen toe
en zeg: ‘Ik weet dat jij vanmorgen je
kleren hebt aangedaan. Ik weet dat jij
vannacht geslapen hebt. En ik weet dat jij
vanmorgen naar de kerk bent gekomen!
Knap toch, dat ik dat allemaal weet!’

Werkblad en tips

Gebed

Het tijdschrift Kleur in de Kerk
biedt werkbladen bij de verhalen
in Kind op Zondag. Jezus raakt in
gesprek met een Samaritaanse vrouw.
Na het gesprek heeft ze haast om terug
te gaan naar haar dorp. Ze is vol van de
ontmoeting met Jezus: Hij kent haar, weet
wat ze doet en weet wat zij nodig heeft.
Met het ene werkblad maken de kinderen
een knutselwerkje van de rennende vrouw.
Op het andere werkblad zijn de kinderen
bezig met de vraag: Wie ben ik? Wat doe
ik? Wat heb ik nodig?’

Goede God,

o

God, U bent eigenlijk net zo.
U bent als mijn vader en moeder,
mijn huisdier, knuffel, broer en zus.
U bent alles in een.
Wat fijn dat U mij zo goed kent
en dat daar geen woorden voor nodig zijn.

De kinderen zullen het natuurlijk logisch
vinden dat u dat allemaal weet. En dat dit
helemaal niet zo bijzonder is.
Maar wanneer is het dan wel bijzonder?
Bijvoorbeeld als iemand weet wat je
gisteren gegeten hebt, zonder dat hij erbij
was of het van een ander gehoord heeft.
Of dat je weet wat iemand denkt?
Vertel de kinderen dat het verhaal daar
over gaat. Over Jezus die een Samaritaanse
vrouw ziet en weet wie ze is en wat ze
heeft gedaan.
Doe uw jas weer uit en zet uw hoed af.
Misschien is het toch beter om het bij
dominee-zijn te houden…
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Soms kan het zo zijn dat er iets gebeurt
dat me somber, boos of juist blij maakt.
Dan kom ik thuis en ziet iemand al
wat er aan de hand is
voordat ik het heb gezegd.
Ik krijg een kus van mijn vader,
mijn moeder schenkt een kopje thee voor mij in,
mijn hond linkt mijn hand,
mijn zusje deelt haar koekje met mij.
En mijn knuffel is nog zachter dan anders.

Amen

Lezen en Zingen

Eerste zondag van de zomer
Jaar A
Lezing uit het Oude Testament

Job 30:15-26; 38:1

Antwoordpsalm

107:17-32

Epistellezing

2 Korintiërs 5:14-21

Lezing uit het Evangelie

Marcus 4:35-41

Alternatief leesrooster

Jona 3:6-4:11
Efeziërs 2:11-22
Johannes 4:27-42
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Werkvormen
4-7 jaar

Vertelling 4–7 jaar

Gesprek: Laat de kinderen nadenken
over wie hen het beste kent. Ze
kunnen bijvoorbeeld denken aan
God, hun vader en moeder, vriend, knuffel,
huisdier. Wie weet dat je moe of verdrietig
bent, voordat je iets gezegd hebt? En hoe
voelt dat?

Aan het begin van het verhaal herhalen we kort wat vorige week verteld is, voor de kinderen die het
verhaal toen niet gehoord hebben.

Spel: De Samaritaanse vrouw rent zo
snel ze kan om anderen te vertellen over
Jezus. Laat de kinderen hetzelfde doen:
iemand begint en heeft een emmer/kruik
vast. Die brengt hij naar een ander kind in de
ruimte. Dit kind geeft de emmer weer door aan
iemand anders. Ze onthouden goed aan wie ze
de emmer doorgegeven hebben. Daarna doen
ze het nog een keer. Ze geven de emmer weer
door aan precies hetzelfde kind. Neem nu de
tijd op en probeer die tijd te verbeteren.

Hij ziet een Samaritaanse vrouw bij de put. Ze laat een emmer in het water zakken. Ze
vult de kruik met water. Jezus loopt niet met een boogje om haar heen. Hij gaat naar
de vrouw toe. Hij zegt tegen de vrouw: ‘Ik ken jou. Ik weet wie je bent en wat je doet. Ik
weet hoe het met je gaat. En ik weet wat je nodig hebt. Jij hebt levend water nodig. Dat
zijn de woorden van God.’

m

Zingen: ‘Heer U kent mij als geen
ander’, Marcel en Lydia Zimmer.

Jezus bij de put
Jezus is in Samaria. Daar wonen de Samaritanen. Veel mensen vinden de Samaritanen
maar rare mensen. Ze lopen het liefst met een grote boog om hen heen. Jezus doet het
anders. Hij is bij de put. Hij wacht tot de leerlingen terugkomen met eten.

De vrouw kijkt verrast. Ze laat haar kruik staan en rent naar haar huis. Zo snel ze kan.
Ze roept naar haar buren en vrienden: ‘Er is een man bij de put. Hij weet alles van mij.
Zou hij onze redder kunnen zijn?’ De buren en vrienden zijn nieuwsgierig. Ze gaan met
de vrouw mee.
De leerlingen van Jezus zijn al bij de put. Ze hebben gezien dat Jezus met de
Samaritaanse vrouw aan het praten was. Ze denken: Wat bijzonder! Maar ze zeggen
het niet.
Ze gaan naar Jezus toe. ‘Hier heeft u wat te eten!’
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik hoef geen brood te eten’, zegt hij. ‘Ik heb eten dat jullie
niet kennen.’
De leerlingen kijken om zich heen. Waar is dat eten dan? Ze zien nergens iets liggen.
Of zou Jezus het al opgegeten hebben?
Jezus legt het uit. ‘Als ik luister naar de woorden van God en als ik doe wat Hij wil, dan
is dat genoeg. Dan heb ik geen brood meer nodig.’
Jezus wijst naar de velden om zich heen. ‘Zie je die velden met graan?’ zegt hij. Je hoeft
het alleen nog maar te plukken en dan kun je het eten. Zo is het ook met de mensen
om ons heen. Je hoeft ze alleen maar te vertellen over de woorden van God en ze zullen
het geloven.’
Daar komt de Samaritaanse vrouw weer aan. Ze heeft haar vrienden en buren
meegenomen. Ze luisteren naar de woorden van Jezus en de leerlingen. Het zijn de
woorden van God. En ze geloven het.
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Vertelling 8–12 jaar
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Zaaiers
Jezus en zijn leerlingen zijn in Samaria. Toen Jezus uitrustte bij de put, gingen de
leerlingen op zoek naar iets te eten. Ze lopen een beetje onwennig door het stadje. Ze
zijn het niet zo gewend om tussen de Samaritanen te zijn. De mensen leven zo anders.
Het liefst blijven de joden een beetje uit hun buurt. Als de leerlingen eten hebben
gehaald, gaan ze terug naar de put.
Daar zien ze Jezus zitten. Hij praat met een vrouw. Een Samaritaanse vrouw nog wel!
De leerlingen kijken elkaar verbaasd aan. Maar ze zeggen niks. Ze luisteren naar wat
Jezus tegen de vrouw zegt.
‘Ik ben de redder die je zoekt’, zegt hij. ‘En ik ken jou. Ik weet wie je bent en wat je
doet. Ik weet wat je nodig hebt. Jij hebt levend water nodig, de woorden van God. Als je
dat water drinkt, dan heb je nooit meer dorst!’
De leerlingen zien hoe de vrouw snel wegrent. Ze laat haar kruik staan. ‘Dat moet ik de
rest vertellen!’ roept ze nog.
De leerlingen lopen naar Jezus toe. Ze geven hem een stuk brood. ‘Hier heeft u wat te
eten.’
Maar Jezus schudt zijn hoofd. ‘Ik heb eten dat jullie niet kennen.’
De leerlingen kijken om zich heen. Zou Jezus zijn eigen eten meegebracht hebben? Of
zou iemand anders hem al wat hebben gegeven? Maar ze zien niks liggen.
Jezus legt het uit. ‘Als ik luister naar de woorden van God en als ik doe wat Hij wil, dan
is dat genoeg. Dan heb ik geen brood meer nodig.’
Jezus wijst naar de velden om hem heen. ‘Zien jullie dat?’ vraagt hij. Al het graan, het
koren en maïs is klaar om geoogst te worden. De zaaier heeft de zaadjes gezaaid en nu
is alles vol gegroeid. De maaier hoeft alleen nog maar te maaien.’
De leerlingen zien de volle velden met grote planten. ‘Jullie zijn net als de zaaiers’, zegt
Jezus. ‘De mensen zijn er klaar voor om de woorden van God te horen. Jullie hoeven
het alleen nog maar aan ze vertellen.’
Dan horen de leerlingen stemmen achter zich. Het is de Samaritaanse vrouw. Ze heeft
heel veel mensen meegenomen. ‘Dit is nou die man’, zegt de vrouw. ‘Hij weet alles van
me. Zou hij onze redder zijn?’ De mensen luisteren naar de woorden die Jezus vertelt.
En ze geloven deze woorden.

8-10 jaar
Gesprek: Stel de kinderen de volgende vraag: ‘Jezus zegt tegen de
Samaritaanse vrouw: “Ik weet wie
je bent en ik weet wat je doet. Ik weet wat je
nodig hebt.” Als Jezus dat tegen jou zou
zeggen, wat zou hij dan weten?’
Laat ze daar in stilte over nadenken. Stel daarna de vragen hardop: ‘Wie ben je? Wat doe je?
Wat heb je nodig?’ Kinderen die willen, geven
daar antwoord op.
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Spel: Speel ‘Ik weet, ik weet, wat jij niet
weet’. Kinderen bedenken een weetje
over zichzelf dat anderen misschien niet
weten. Bijvoorbeeld dat ze slapen in een FC
Twente-pyjama. Ze geven een tip, bijvoorbeeld: ‘het heeft te maken met de nacht.’
Kinderen mogen vragen stellen en het raden
als ze het denken te weten.

p

o

Tekenen: Laat de kinderen zichzelf
tekenen. Ook tekenen ze ‘weetjes’
over zichzelf. Bijvoorbeeld een hond,
een kast vol boeken op hun slaapkamer, een
viool. Ze presenteren hun tekening aan elkaar
en vertellen de weetjes. Wat hebben de toeschouwers ontdekt dat ze nog niet wisten van
dit kind?
Vraag voor het kind: Is er ook iemand die dit
allemaal wel over jou weet? Wie is dat dan?

11-12 jaar
Gesprek: Wie denk je dat het meeste
van jou weet? Is er iemand in jouw
omgeving die jou soms beter kent
dan jijzelf? Jezus zegt dat hij weet wie de vrouw
is en wat ze doet. Er wordt ook wel gezegd dat
God alles van je weet. Wat vind je daarvan?

l

Computer: Laat de kinderen zichzelf
googelen. Wat kunnen ze op het internet vinden over zichzelf? En als Jezus
jou zou googelen? Wat zou je willen dat hij
over jou zou vinden?

Weetje

Samaria was een gebied waar de joden niet graag doorheen trokken. Ze keken wat
op de Samaritanen neer. In dit verhaal zoekt Jezus de mensen in Samaria juist op.
Ook staat er een gelijkenis in de Bijbel waarbij een Samaritaan een belangrijke plek
inneemt.

To do

Ga op zoek naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
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