
 
 

ZONDAG OCULI 
‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER’ 

 

- Derde zondag in de veertigdagentijd - 
 

 

 

12 MAART AD 2023 
 

PAASKERK AMSTELVEEN  



 
2 

Schikking in de veertigdagentijd 
 

De derde zondag staat de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw 
centraal. Jezus zit bij de bron en deze vrouw komt er naar toe om 
water te putten. Zij is iemand die buiten haar gemeenschap staat. 
Het is wonderlijk dat Jezus haar hart en ook haar omstandigheden 
kent. Dat Hij het gesprek met haar aangaat. Zijn woorden gaan over 
wat hen verbindt, het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen 
zonder bedrog ongeacht wat hun levensomstandigheden zijn. Zij 
sprak de waarheid over haar leven. Aan het einde van dat gesprek 
maakt Jezus zich bekent: ‘Ik ben het die met u spreekt’. En dan gaat 
zij naar huis en vertelt wie zij heeft ontmoet. Zij werd zo Jezus eerste 
zendeling: God kijkt naar het hart! 
Op de spiegel is een waterplant en zijn er grassen te zien en ver-
beeldt een vijver, een levensbron. Het water van levensbelang.  
 

Kernwoorden zijn: reflectie, inspiratie en verbinding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Rianne Clerc 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Leo Kramer 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 
(Intochtspsalm 25: vers 7 en 8) 

 

Onze Hulp en drempelgebed 
 

v.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v.  U, die er voor ons bent en ons elkaar gegeven hebt,  

schep ons een hart  
a.  doorzichtig en zuiver,  
v.  geef ons een geest  
a.  vast en moedig,  
v.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitgaat.  
a.  Breng ons terecht, God,  
v.  breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen.  
a.  Amen  

 

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 
(Psalm 25: vers 9 en 10) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen “Verander je mee?” 
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We zingen: “Ga maar op weg” (40 dagenlied: refrein, couplet 3, refrein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kyriegebed 
 
We zingen: “Laten wij dan bidden” (Lied 547: vers 2, 3 en 1)  

Refrein: 

Wie wijst de weg naar  de bron  van het   le - ven? 

Wie   is voor  ons    als   een fris-se  fon - tein? 

Wie  zal ons  wa  -  ter   te      drin - ken  ge-ven? 

      Wie zal het    le - ven - de      wa   -   ter   zijn? 
Refrein 

Couplet 3: 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
 
Lezing: Johannes 4:1-26 
 

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leer-

lingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte ove-

rigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, verliet Hij Judea en ging weer 

naar Galilea. Daarvoor moest Hij door Samaria heen. Zo kwam Hij bij de 

Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn 

zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van 

de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen 

kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 

‘Geef Mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad 

gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als Jood, 

mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan 

namelijk niet met Samaritanen om.) Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat 

God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom 

vragen en dan zou Hij u levend water geven.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, 

‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water 

vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij 

heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen 

en zijn vee.’ Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer 

dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer 

dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit 

water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de 

vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hier-

heen te komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw 

man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de 

vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt 

vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt 

is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. 
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Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in 

Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof Me,’ zei 

Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem 

de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren 

wat we kennen; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt 

een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem 

aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die 

Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat 

doen vervuld van Geest en waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de 

Messias zal komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer hij komt zal hij 

ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u 

spreekt.’ 

 
We zingen: “Bij de Jakobsbron” 

(Lied 188: vers 1 t/m 4) 

 
Lezing: Johannes 4:27-42 
 

Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich er-

over dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Waar 

bent U op uit?’ of: ‘Waarom spreekt U met haar?’ De vrouw liet haar 

kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom 

mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’ 

Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe. Intussen zeiden de 

leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, U moet iets eten.’ Maar Hij zei: ‘Ik heb 

voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand Hem iets te eten gebracht 

hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil 

doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Zeggen 

jullie niet: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie dit: 

kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! Nu al 

krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwige 

leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is 

het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie 
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eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt 

hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’ 

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getui-

genis van de vrouw: ‘Hij weet alles van mij.’ Ze gingen naar Hem toe en 

vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. Nog veel 

meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ze zeiden tegen de 

vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we heb-

ben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de 

wereld is.’ 

 
Muziek 
 
Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 
We zingen: “Gij zijt de zin van wat wij zijn” 

(Lied 760: vers 1 t/m 6) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie “Houd mij in 
leven, wees Gij mijn redding” (Lied 368d) en stil gebed, besloten 
met Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.  

 
Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “U kennen uit en tot U leven” 

(Slotlied 653: vers 1, 3 en 7) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


