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De bron van Jacob of Jacobsbron is een waterbron bij Sichar en Sichem in Samaria. Daar ontmoette de
Heer Jezus een vrouw, met wie hij sprak over het water van de Geest des levens.
Joh 4:5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had
gegeven. En daar was de bron van Jakob.
Joh 4:6 Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.
Joh 4:7 Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken.
Joh 4:8 (Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.)
Joh 4:9 De Samaritaanse vrouw dan zei tot Hem: Hoe vraagt U die een Jood bent, van mij te drinken die een
Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.
Joh 4:10 Jezus antwoordde en zei tot haar: Als u de gave van God kende en Wie Hij is die tot u zegt: Geef Mij te
drinken, dan zou u aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.
Joh 4:11 De vrouw zei tot Hem: Heer, U hebt geen putemmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende
water vandaan?
Joh 4:12 Bent U soms groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft
gedronken, en zijn zonen en zijn vee?
Joh 4:13 Jezus antwoordde en zei tot haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben;
Joh 4:14 maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar
het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven.
Joh 4:15 De vrouw zei tot Hem: Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te
putten.
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Foto[1]: Jacobs welput bij Nabloes (Sichem). Foto gemaakt ca. 1898-1914.
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Kaart[2]: Ligging van Sichar, waarbij de bron was

Voetnoten
1. ? Jacobs wel bij Nabloes (Sichem). Foto gemaakt door een fotograaf van de American Colony, tussen
1898-1914. Bronpagina op Loc.gov
2. ? Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is:
attribution, non-commercial.
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