


Johannes 8:1-11 (HSV)

1 Jezus echter ging naar de Olijfberg.

2 En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de 
tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en 
Hij ging zitten en onderwees hen.

3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën 
brachten een vrouw bij Hem die op overspel 
betrapt was.

4 En toen ze haar in het midden hadden doen 
staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze 
vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen 
van overspel.

5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke 
vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?



Johannes 8:1-11 (HSV)

6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat 
zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar 
Jezus bukte en schreef met de vinger in de 
aarde.

7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij 
Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder 
zonde is, laat die als eerste de steen op haar 
werpen.

8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.



Johannes 8:1-11 (HSV)

9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten 
overtuigd waren, gingen zij weg, de één na 
de ander, te beginnen bij de oudsten tot de 
laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, 
en de vrouw die in het midden stond.

10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand 
zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, 
waar zijn die aanklagers van u? Heeft 
niemand u veroordeeld?

11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei 
tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga 
heen en zondig niet meer.



Johannes 4:5-26 (GNB)

5 Onderweg kwam hij bij Sichar, een stad in 
Samaria, vlak bij het stuk land dat Jakob aan 
zijn zoon Jozef had gegeven.

6 Daar lag ook de bron van Jakob. Jezus was 
vermoeid van de tocht en ging bij de bron 
zitten. Het was midden op de dag.

7-8Toen de leerlingen naar de stad waren om 
eten te kopen, kwam een Samaritaanse
vrouw water putten. ‘Geef mij wat drinken,’ 
zei Jezus tegen haar.

9 Ze zei: ‘Hoe kunt u, een Jood, drinken vragen 
aan mij, een Samaritaanse vrouw?’ Joden 
laten zich namelijk niet in met Samaritanen.



Johannes 4:5-26 (GNB)

10 Jezus antwoordde: ‘Als u wist wat God geeft 
en wie het is die u om drinken vraagt, dan 
zou u hem erom gevraagd hebben en hij zou 
u levend water hebben gegeven.’

11 ‘Maar meneer,’ zei de vrouw, ‘u hebt niet eens 
een emmer en de put is diep. Waar wilt u dan 
levend water vandaan halen?

12 Kunt u soms meer dan onze voorvader 
Jakob? Hij gaf ons deze put en dronk er zelf 
uit, en ook zijn zonen en zijn vee.’

13 ‘Wie van dat water drinkt, krijgt weer dorst,’ 
zei Jezus,



Johannes 4:5-26 (GNB)

14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, 
zal nooit meer dorst hebben. Want het water 
dat ik hem geef, zal een bron in hem worden 
waaruit water opborrelt dat eeuwig leven 
geeft.’

15 De vrouw zei: ‘Geef mij van dat water, 
meneer. Dan krijg ik geen dorst meer en dan 
hoef ik hier niet meer te komen putten.’

16 Toen zei Jezus: ‘Ga uw man roepen en kom 
dan hier terug.’

17 En ze zei: ‘Ik heb geen man.’ ‘Ja,’ zei Jezus, 
‘u zegt terecht dat u geen man hebt.



Johannes 4:5-26 (GNB)

18 Want u hebt vijf mannen gehad, en de man 
die u nu hebt, is uw man niet. Het is waar wat 
u zegt.’ ‘Meneer,’

19 zei de vrouw, ‘ik zie dat u een profeet bent.



Lukas 3:21-22 (BOEK)

21 In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde 
Jezus Zich tussen de mensen om gedoopt te 
worden. Na Zijn doop, terwijl Hij in gebed 
was,

22 ging de hemel open en streek de Heilige 
Geest als een duif op Hem neer. Een stem uit 
de hemel zei: "U bent Mijn Zoon, die Ik 
liefheb. Mijn hart verheugt zich in U."



Johannes 13:2-5 (HSV)

2 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel 
Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het 
hart gegeven had Hem te verraden,

3 stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle 
dingen in handen gegeven had en dat Hij van 
God uitgegaan was en tot God heenging,

4 op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam 
een linnen doek en deed die om Zijn middel.

5 Daarna goot Hij water in de waskom en 
begon de voeten van de discipelen te wassen 
en af te drogen met de linnen doek die Hij om 
Zijn middel had.


