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Gezang 46: 6
Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!"

Psalm 42: 1
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.

Psalm 42: 1
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?
>>>

Toonhoogte 295: 6
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
4 En Hij moest door Samaria gaan.
5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, 
Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond 
dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.
6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu 
ging, vermoeid van de reis, bij de bron 
zitten. Het was ongeveer het zesde uur.

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water 
te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te 
drinken.
8 Want Zijn discipelen waren weggegaan 
naar de stad om voedsel te kopen.
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Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen 
Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van 
mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw 
ben? Want Joden hebben geen omgang 
met Samaritanen.

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als 
u de gave van God kende, en wist Wie Hij is 
Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou 
het Hem hebben gevraagd en Hij zou u 
levend water gegeven hebben.
11 De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt 
geen emmer en de put is diep; waar hebt U 
dan het levende water vandaan?

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
12 Bent U soms meer dan onze vader 
Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf 
daaruit gedronken heeft, evenals zijn 
kinderen en zijn kudden?
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: 
Ieder die van dit water drinkt, zal weer 
dorst krijgen,

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
14 maar wie drinkt van het water dat Ik 
hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst 
meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal 
geven, zal in hem een bron worden van 
water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
15 De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij 
dat water, opdat ik geen dorst meer zal 
hebben en niet hier hoef te komen om te 
putten.
16 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw 
man en kom hier.

Schriftlezing: Jesaja 48,12 – 49,13
17 De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: 
Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U 
hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,
18 want vijf mannen hebt u gehad en die u 
nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar 
waarheid gezegd.
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Schriftlezing: Jesaja 48,12 – 49,13
19 De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie 
dat U een profeet bent.
20 Onze vaderen hebben op deze berg 
aanbeden, en bij u zegt men dat in 
Jeruzalem de plaats is waar men moet 
aanbidden.

Schriftlezing: Jesaja 48,12 – 49,13
21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, 
de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook 
niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
22 U aanbidt wat u niet weet; wij 
aanbidden wat wij weten, want de zaligheid 
is uit de Joden.

Schriftlezing: Jesaja 48,12 – 49,13
23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de 
ware aanbidders de Vader zullen aanbidden 
in geest en waarheid, want de Vader zoekt 
wie Hem zo aanbidden.
24 God is Geest en wie Hem aanbidden, 
moeten Hem aanbidden in geest en 
waarheid.

Schriftlezing: Jesaja 48,12 – 49,13
25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de 
Messias komt (Die Christus genoemd 
wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal 
Hij ons alles verkondigen.
26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met 
u spreekt.

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
27 En op dat moment kwamen Zijn 
discipelen en zij verwonderden zich dat Hij 
met een vrouw sprak. Toch zei niemand: 
Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?
28 De vrouw nu liet haar waterkruik staan 
en ging weg naar de stad en zei tegen de 
mensen:

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
29 Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd 
heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de 
Christus zijn?
30 Zij dan gingen de stad uit en kwamen 
naar Hem toe.
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Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu 
alles volbracht was, opdat het Schriftwoord 
vervuld zou worden: Ik heb dorst!
29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en 
ze vulden een spons met zure wijn, 
omwikkelden die met hysop en brachten 
die aan Zijn mond.

Schriftlezing: Joh. 4, 4-30  en Joh 19, 28-30
30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen 
had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog 
het hoofd en gaf de geest.

Psalm 22: 8
Mijn kracht is, als een scherf, van sap 
beroofd.
Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst 
gekloofd.
Gij zult eerlang mij, door den dood, het 
hoofd
In 't stof doen bukken.                      >>>

Psalm 22: 8
Want van rondom zie 'k honden 
samenrukken;
Een muitgespan Heeft mij ter prooi 
verkoren,
Mijn handen en mijn voeten doen 
doorboren,
Zo fel het kan.

Psalm 22: 9
9 Mijn beendren kan ik tellen, 
een voor een.
Hun boos gezicht beschouwt dit wel 
tevreen.
Z' ontzien zich niet, om met mijn 
tegenheen,
>>>

Psalm 22: 9
Hun geest te strelen,
En onder zich mijn kleedren te verdelen;
Verhard in 't kwaad, Kan hun geen spel 
verdrieten.
Zij werpen 't lot, wat ieder zal genieten
Van mijn gewaad.
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Psalm 27:5
Mijn hart zegt mij, o Heer' ,van 
Uwentwegen:
"Zoek door gebeen met ernst mijn 
aangezicht!"
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
>>>

Psalm 27: 5
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer'
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.


