
‘Maar als je drinkt van het water dat ik geef, 
krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, 

blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.’

JOHANNES 4:14
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Knip het rietje op een derde bijna doormidden.
Een heel klein stukje blijft ongeknipt...

1
Duw het ingeknipte stukje heel voorzichtig

een beetje naar achteren. Let op dat het
rietje niet breekt.

2
Plaats het langste rechte deel van het rietje
in het water. Houd het rietje vast in een hoek

van 90 graden.

Plaats je lippen om het korte
gedeelte van het rietje.

Als je een constant geluid hoort, doe je het
rietje voorzichtig op en neer in het water,

terwijl je blijft blazen.

... waardoor de twee gedeelten van het
rietje met elkaar verbonden blijven.

3
Blaas met een lichte, constante

luchtstroom in het rietje.
Wat hoor je?

4

! Tip:
Is het lastig om geluid te krijgen?
Knijp dan het bovenste stukje van
het lange rietje een beetje dicht.

Wat heb je nodig?
* een glas voor driekwart gevuld met water

* een plastic rietje  * een schaar
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Jezus en de Samaritaanse vrouw

Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30 | Jezus en de Samaritaanse vrouw

BIJZONDER WATER,  

BIJZONDER GELUID

Jezus zegt tegen de 

Samaritaanse vrouw: ‘Als je 

drinkt van het water dat ik geef, 

krijg je nooit meer dorst’. Jezus 

laat de vrouw een nieuw geluid 

horen. Met dit proefje maak 

je ook een nieuw geluid, een 

geluid in water. 

JODEN EN SAMARITANEN

De Joden en de Samaritanen woonden vlak bij elkaar, maar ze 

hadden een hekel aan elkaar – ze gingen niet met elkaar om. 

Het geloof van de Samaritanen leek erg op het Joodse geloof, 

maar was toch anders. Het belangrijkste verschil was dat de 

Samaritanen God vereerden op de berg Gerizim. Dat vonden de 

Joden niet goed. Zij vonden dat je God alleen goed kon vereren 

in de tempel in Jeruzalem. Behalve de Samaritaanse vrouw ken  

je misschien nog een andere Samaritaan uit de Bijbel: de 

Samaritaan die een gewonde man hielp. Dat verhaal vertelt  

Jezus in Lucas 10:25-37 – lees het nog maar eens!

‘Maar als je drinkt van 
het water dat ik geef, 

krijg je nooit meer 
dorst. Want het water 
dat ik geef, blijft altijd 
in je. Het geeft je het 

eeuwige leven.’

Johannes 4:14

DE JAKOBSPUT

Jezus en de Samaritaanse vrouw zijn bij de 

Jakobsput. De Joden en de Samaritanen stammen 

allemaal af van Jakob, uit wie later het volk van de 

Israëlieten is ontstaan. Ooit hoorden de Joden en de 

Samaritanen dus bij hetzelfde volk. De Samaritaanse 

vrouw zegt tegen Jezus: ‘Kunt U soms meer dan 

onze voorvader Jakob?’ Jakob was namelijk vroeger 

bij deze waterput geweest. Daar lag toen een heel 

zware steen op, die je er niet in je eentje af kon 

halen, maar Jakob kon het wel! Lees het verhaal 

maar eens in Genesis 29:1-14.

Knip het rietje op een derde bijna doormidden.
Een heel klein stukje blijft ongeknipt...

1
Duw het ingeknipte stukje heel voorzichtig

een beetje naar achteren. Let op dat het
rietje niet breekt.

2
Plaats het langste rechte deel van het rietje
in het water. Houd het rietje vast in een hoek

van 90 graden.

Plaats je lippen om het korte
gedeelte van het rietje.

Als je een constant geluid hoort, doe je het
rietje voorzichtig op en neer in het water,

terwijl je blijft blazen.

... waardoor de twee gedeelten van het
rietje met elkaar verbonden blijven.

3
Blaas met een lichte, constante

luchtstroom in het rietje.
Wat hoor je?

4

! Tip:
Is het lastig om geluid te krijgen?
Knijp dan het bovenste stukje van
het lange rietje een beetje dicht.

Wat heb je nodig?
* een glas voor driekwart gevuld met water

* een plastic rietje  * een schaar


