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Johannes 4: 1-42 

… 

14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst 

krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water 

opwelt dat eeuwig leven geeft.’  

... 

39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het 

getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’  

... 

42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij 

gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij 

werkelijk de redder van de wereld is.’ 
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Thema: 

 

Drink levend water uit de Bron en wordt een bron van levend 

water 



Rupsje Nooitgenoeg 

  

 
1. Bron of waterkelder? 

2. Drink uit de bron 

3. Wees een bron 



1. Bron of waterkelder? 

  

 

Johannes 4:14 

Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het 

water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat 

eeuwig leven geeft.’    



1. Bron of waterkelder? 

  

 

Jeremia 2:13 

Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron 

van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol 

scheuren, waarin het water niet blijft staan.    



1. Bron of waterkelder? 

  

 

Bron van Levend Water 



  

 

Waterkelder – plaatje 

 

  

1. Bron of waterkelder? 
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2. Drink uit de bron 

  

 

Joh. 7:37 – 39.  

37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de 

tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij 

gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij 

die in hem geloofden zouden ontvangen. 
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3. Wees een bron 

  

 

Verstopte bron 

  zonden 

verdriet 

verlies 

ziekte 

verleden 

eenzaamheid 



3. Wees een bron 

  

 
Als je bent aangesloten op de Bron 

word je een bron van Levend water  

 



Vragen om over door te praten 

  

 

Waar ben of word jij helemaal vol van? Wat vult jou? Hoe lang duurt 

dat? 

 

Wat wil Jezus aan jou geven?  

 

Hoe ben jij een bron van Levend water? Hoe is dat zichtbaar in jouw 

leven? 

 

Wat zou Levend water kunnen zijn voor je buren en vrienden? 

 



Bonusvraag 

  

 

Herken je wat Madonna zegt dit interview? Dat het volgende optreden altijd 

weer beter moet zijn dan het vorige. Hoe meer applaus je krijgt, hoe meer je 

het gevoel hebt dat je daaroverheen moet om toch weer dat goede gevoel te 

krijgen? In plaats van applaus kun je ook invullen: geld, hoge cijfers, eten, 

complimenten, succes, gadgets, vriend, vriendin, seks, ... 


