Voorbeeldles Vastenactie 2019
Daar bij die bron
Johannes 4: 1-15
Jezus ploft neer daar bij die bron. Een waterput midden in de stad. Een plek waar de bewoners hun water halen. Hij is
bezweet en stoffig. Zijn voeten doen zeer. Hij is uitgeput. Jezus heeft de afgelopen dagen veel gepraat met mensen. Veel
van hen hebben zich laten dopen. Ze volgen hem en blijven vragen stellen. Zo nieuwsgierig zijn ze naar wat hij te vertellen
heeft. ‘Jezus laat een nieuw geluid horen’, zeggen ze tegen elkaar. Jezus trekt zijn sandalen uit en veegt het zand van zijn
voeten. Wat heerlijk om even rustig te zitten zo alleen! Hij wacht tot zijn leerlingen terugkomen met het eten.
Dan ziet Jezus in de verte iemand aankomen. Het is een vrouw. Haar lange haren wapperen in de wind. Jezus ziet gelijk
dat dit een Samaritaanse vrouw is. Op haar hoofd heeft ze een grote kruik. Als ze dichterbij komt, zegt ze niks. Ze durft me
zelfs niet aan te kijken, denkt Jezus. Hij weet hoe de Joden over Samaritanen denken. Ze vinden de Samaritanen vreemde
mensen die foute keuzes maken. Daarom houden de meeste Samaritanen zich een beetje gedeisd in de buurt van een
Jood.
Jezus blijft de vrouw aankijken terwijl ze de kruik in de put laat zakken en het water eruit schept. ‘Mag ik wat te drinken van
je?’ vraagt hij. De vrouw kijkt verschrikt op. Dan verschijnt een kleine lach op haar gezicht. Het lijkt haast een honend lachje.
‘Hoe kunt u mij nou om wat te drinken vragen?’ zegt ze tegen hem. ‘U ziet toch zeker wel dat ik een Samaritaanse vrouw
ben? U mag best doen alsof ik er niet ben hoor.’ Jezus kijkt de vrouw lang aan. ‘Als je dat denkt, dan ken je me niet. Ik drink
graag met jou wat water.’
De vrouw gaat naast Jezus zitten. Ze luistert naar wat Jezus vertelt. Ze hoort dingen die ze nog niet eerder heeft gehoord
daar bij die bron. Hij praat over water dat je drinkt. Je dorst raakt even weg, maar komt altijd weer terug. Je hebt weer water
nodig. Jezus praat over iets dat verder gaat dan water om te drinken. Hij vertelt over levend water. Je drinkt het en je dorst
is voorgoed verdwenen. Jezus laat een nieuw geluid horen, denkt de vrouw bij zichzelf.

Vragen
Wat spreekt je aan in het verhaal?
Welke vraag zou je willen stellen?
Wat zou je tegen de Samaritaanse vrouw willen zeggen?

Verwerking
Lees het volgende gedicht
Elke bron is heel bijzonder
Alle water is een wonder
Door rivieren en door sluizen
Door de waterleidingbuizen
Draai de kraan maar open
Zie het wonder lopen
[bron: hemel en aarde jg7, nr5]
Vraag de kinderen zelf een gedicht te maken over water.
Wie wil, mag het voordragen aan de rest.
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Water is van levensbelang. We gebruiken het elke dag. Voor ons is het heel normaal dat je de kraan opendraait en je water
hebt. Maar er zijn veel plekken op de wereld waar dit niet zo vanzelfsprekend is.

Kring
Laat de kinderen kort nadenken over de vraag: Waar
gebruik jij water voor? Om de beurt mogen ze daar
antwoord op geven. In de vorm van het spel ‘ik ga op
vakantie en neem mee’. Ze herhalen eerst de antwoorden
die al gegeven zijn en voegen dan pas zelf iets toe. Begin
zelf: ‘Ik gebruik water om te drinken.’
Het spel begon met ‘water om te drinken’. Hoe kan het
dat wij ons water uit de kraan gewoon kunnen drinken?
Laat de kinderen vertellen wat ze al weten over het
zuiveren van water.
Bekijk samen het filmpje hiernaast:
- Zou het overal in de wereld zo gaan?

Bekijk het filmpje over Nicaragua op ons Youtubekanaal
bij de films voor scholen.

Activiteit
Dat water een belangrijk onderdeel van ons leven is, zie je ook terug in veel spreekwoorden. Het woord water komt daar vaak
in voor, dat staat als een paal boven water! Wie kan er één noemen?
Laat enkele spreekwoorden zien (zie het werkblad). Maak drietallen. Elk drietal kiest een spreekwoord uit en zoekt de precieze
betekenis op. Dit beelden ze uit in een toneelstuk. Elk drietal laat zijn toneelstuk aan de klas zien. Weten de toeschouwers om
welk spreekwoord het gaat?

Creatief
Uit tijdschriften halen kinderen papier dat blauw gekleurd is en scheuren dat in reepjes. Met
die reepjes vullen ze een groot vel papier (of meerdere zodat u die later samen kunt voegen).
Dit werk vormt de basis voor de creatieve opdracht van les 3. Dan maken de kinderen op een
speciale manier waterdruppels die beschreven en in het ‘kunstwerk’ verwerkt gaan worden.

Vastenactie
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om voldoende water te hebben. Daarom steunt Vastenactie projecten die schoon
water voor meer mensen beschikbaar maken. In de komende lessen wordt over die projecten verteld. Bekijk in deze les met de
kinderen de scholenfilm van Vastenactie over het belang van water voor de wereld. Bespreek met de kinderen wat het meeste
indruk op ze maakt.
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Werkblad Spreekwoorden water

Iemand
een steek
onder
water
geven

Dat staat
als een
paal boven
water

Het aan
zijn water
voelen

Water
naar
de zee
dragen

Zij is
weer boven
water

Het water
loopt je in
de mond
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In
iemands
vaarwater
zitten

De zon
niet in
het water
kunnen
zien
schijnen

Je als een
vis in
het water
voelen

