
 

 

 

 

 

 

Hallo tieners, 

Deze week staat het 2e werk van Barmhartigheid centraal: de dorstige laven. Leuk horen 

we je denken, maar nu graag even in gewone taal! Wat staat er nu eigenlijk? 

Veertigdagentijd – week 2  

De dorstige te drinken geven 

Het 2e werk komt van een stukje tekst uit Mattheus. In Mattheus 25:35 staat: “Ik had dorst en 

jullie gaven me te drinken.” 

In de Bijbel staat een mooi verhaal over Jezus en een Samaritaanse vrouw, waarin het 2e werk 

van barmhartigheid wordt verteld.  

Bij Sichar was de Jakobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was 

ongeveer twaalf uur ’s middags. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water 

halen uit de put.  

Jezus zei tegen haar: ‘Geef me alsjeblieft iets te drinken.’ De leerlingen van Jezus waren op dat 

moment in Sichar om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem: ‘Dat kunt u mij toch niet vragen! 

Want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.’ Joden mogen namelijk niet omgaan 

met Samaritanen.  

Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet 

wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water 

gevraagd! En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft.’  

De vrouw zei: ‘Maar meneer, u hebt geen emmer, en de put is diep! Waar wilt u dat water 

vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put 

gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze 

put gedronken.’  

Jezus zei: ‘Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. 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.’ 

 

Het hele verhaal is te lezen in Johannes 4:1-30 

Jezus heeft het in het verhaal over water wat hij de vrouw zou laten drinken, als ze dorst had 

gehad, maar daar bedoelt hij geen echt water mee. Water staat ook symbool als het Woord van 

God. Hij lest je dorst naar liefde, naar gezien worden, naar leven. 
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Maar nu jij.. 

Wat kun jij hier nu mee doen? 

Heb je wel eens gehoord van de uitdrukking ‘een bakkie troost’? 

Ga bijvoorbeeld eens bij je opa en/of oma langs en ga gewoon (helaas wel op 1.5 m) eens iets 

drinken met ze. Dat vinden ze supergezellig! Even een leuk kletspraatje over hoe lekker het weer 

is of wat je (online) op school hebt meegemaakt. 

Op deze manier ben jij ook een dorstlesser voor iemand!! 

 

** CHALLENGE ** 
Ga je de uitdaging met ons aan? 

Laat deze week de limonadesiroop en frisdrank eens staan en drink in 

plaats daarvan een glas water. 

 

 

 

 

 

 

Stop voor elke dag dat het lukt wat geld in een potje voor het collectedoel 

van het veertigdagentijdproject. 

 

 



 

 

 

 

Water-weetJEs 

Wist je dat.. 

• Je lichaam voor 60% uit water bestaat 

 

• Je een paar weken zonder eten kunt, maar maar enkele dagen zonder water 

 

• Water drinken heel belangrijk is voor je gezondheid 

 

• Een mens zonder drinken dorstig wordt en uitgeput raakt 

 

• Dorst hebben ook iets anders kan betekenen dan iets willen drinken. Bijvoorbeeld 

een groot verlangen hebben naar succes, geld of geluk 

 

• Water ook de betekenis heeft van het Woord van God, dat je laat overleven in de 

woestijn van het leven? Dus als je het moeilijk hebt, is God er voor jou. Hij helpt 

je. 

 

• Dat Jezus jouw dorst wil lessen, als je dorst hebt naar bijvoorbeeld liefde of 

gezien willen worden 

 

 

 

Les je dorst: water drinken is gezond | Brabant 

Water - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJmh_3GxiJo
https://www.youtube.com/watch?v=XJmh_3GxiJo


 

 

- PLAYLIST van de week - 
Op YouTube Music is er ook voor deze week weer een playlist samengesteld voor jullie met 

5 nummers van verschillende artiesten. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjznppnJRjOCDdHoqMJaqG-Oi 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt, die moet deze week in de top 5 staan 

omdat bijvoorbeeld de tekst zo goed is? Zet het in de tiener-appgroep of mail naar 

Jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 

****** 

 

- Clip van de week - 
 

De ‘clip van de week’ is deze keer Met Open Armen - van Schrijvers voor Gerechtigheid.  

Met Open Armen - Schrijvers Voor Gerechtigheid [met tekst] - YouTube 

Schrijvers voor Gerechtigheid is een gelegenheidsgroep van christelijke muzikanten en 

dichters. Zij maken liedjes waarin aandacht voor recht en onrecht in de wereld speciale 

aandacht krijgen. Bekende zangers die meedoen met deze groep zijn onder andere Elbert 

Smelt en Matthijn Buwalda. 

 

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Thirst (1886) 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjznppnJRjOCDdHoqMJaqG-Oi
mailto:Jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q

