
Bijbelstudie Johannes 4:29 Wall of Shame 
5e Kruiswoord “Ik heb dorst” 

 

Lees Johannes 4:1-30 en 39-42 volgens ‘de Zweedse methode’ 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Probeer zoveel mogelijk woorden en begrippen te vinden die te maken hebben met 

‘schuld.’ Voorbeeld: hypotheek, lening, straf, zonde etc. Zet ze eens op een rijtje.  

Wat valt je op?  Wat is jouw schuld? Voel je je hier ook ‘schuldig’ om? 

• Probeer zoveel mogelijk woorden en begrippen te vinden die te maken hebben met 

‘schaamte.’ Voorbeeld: blozen, geheim, schroom, gêne etc. Zet ze eens op een rijtje. 

Wat valt je op? Wat gebeurt er wanneer jij je schaamt? Waar schaam jij je voor? 

• Welke overeenkomst zie je tussen een wielerpeloton en onze levensstijl? 

• De Samaritaanse vrouw is opgetogen dat Jezus alles weet!  

Wat doet het met jou dat Jezus alles weet? 

• Stelling: wij leven niet meer in een schuldcultuur, maar in een schaamtecultuur.  

We verstaan daardoor Bijbelse begrippen moeizamer.  

• Jezus droogt uit aan een kruis door onze zonden. Lees Johannes 19:28-29.  

Hoe gaan wij daarmee om? Wat zegt dat over ons? 

• Het 5e kruiswoord van Christus “ik heb dorst” herinnert aan Johannes 4 en spreekt 

onze verlangens aan. Waar verlang jij naar? Wat is jouw verlanglijstje in dit leven? 

• Stelling: onze verlangens worden afgoden, waar we nooit genoeg aan hebben, het 

maakt ons kapot. 

• Lees Spreuken 14:27. Mediteer een paar minuten over deze tekst. 

• Hoe lest Christus de (geestelijke) dorst van de Samaritaanse vrouw? Wat zegt dit jou? 

• Wat is verlangen naar God en hoe verandert dit je leven?    © Reinier Kramer | 2021 


