
Open Hof Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

12 maart 2023 
 

Zondag Oculi ('Mijn ogen zijn gevestigd') 
 

 
3e zondag van de 40-dagentijd 

  
 
Voorganger: ds. Klaas Holwerda 
Medewerker van dienst: Leny Stokking  
Lector: Janny Stolte 
Organist: Marijn Slappendel 
Met medewerking van leden van de Barbaracantorij 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel:  ‘Zwei Praeludia’  van J.L. Krebs  
 
Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 
Bemoediging- 
Drempelgebed:  lied 291d   (partij I: cantorij, partij II: allen) 
 
Aanvangslied: Psalm 25a 
 
Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 
Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld … 
 Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: 
 HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U 
 
Bij de liturgische bloemschikking: 
 Bronnen - Van inspiratie - 
 Spiegels met gedachten - Verbinding voor mij - En jou 
 

DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften:  
 

 Lied: 'Kom ons in woorden tegemoet'  (tekst: René van Loenen, Marijn Slappendel) 
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 2 Kom ons in woorden tegemoet, 4 Kom ons in Christus tegemoet. 
  woorden van barmhartigheid,  Mensenzoon en Morgenster, 
  van ontferming – bitterzoet,  zet ons leven in de gloed 
  God van liefde.  van uw liefde. 
 
 3 Kom ons in woorden tegemoet, 
  woorden van zachtmoedigheid, 
  heilzaam als een vredegroet, 
  God van liefde. 
 
Lezing: Exodus 17: 1-7     (vertaling: Klaas Holwerda) 
 

1 Ze braken op, heel de gemeenschap van de kinderen van Israël, uit de woestijn Sin, 
naar hun wijze van opbreken, op de mond van JHWH. Ze legerden zich in Refidiem. Er 
was geen water om te drinken voor het volk. 2 Het volk twistte met Mozes. Ze zeiden: 
‘Geef ons water, we moeten we drinken.’ Mozes zei tot hen: ‘Wat twist je met mij? Wat 
stel je JHWH op de proef?’ 3 Het volk dorstte daar naar water. Het volk morde tegen 
Mozes. Het zei: ‘Waarom bracht je ons op uit Egypte om mij, mijn kinderen en mijn vee 
te laten sterven van dorst?’ 4 Mozes slaakte kreten tot JHWH: ‘Wat doe ik met dit volk? 
Nog even en ze stenigen me!’ 5 JHWH zei tot Mozes: ‘Trek aan het volk voorbij, neem 
met je enkele oudsten van Israël en je staf waarmee je de Stroom sloeg, neem die in je 
hand en ga. 6 Zie, ik sta daar voor jou op de rots bij Horeb. Sla op de rots: water stroomt 
eruit en het volk zal drinken.’ Zo deed Mozes voor de ogen van de oudsten van Israël. 7 
Hij riep uit als naam voor de plaats: Massa (beproeving) en Meriba (twist), vanwege het 
twisten van de kinderen van Israël en hun op de proef stellen van JHWH door te zeggen: 
‘Is JHWH in ons midden of niet?’ 

 
Antwoordpsalm: Gezangen voor Liturgie 95 
 

refrein: eerste keer door de cantorij, daarna allen 
 
 
 
 
 

voorzang: Het is heden! Hoort naar zijn stem: 
 verhardt niet uw hart, 
 als bij Meriba, als bij Massa, 
 toen in de woestijn; 
 toen uw vaderen Mij hebben verzocht, 
 Mij tartten – en nog zagen mijn daden! 

 

refrein: allen 
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Evangelielezing:   Johannes 4: 5-42  (bekort; vertaling: Klaas Holwerda) 
 

5 Hij dan komt in een stad van Samaria, Sichar genoemd, naast de akker die Jakob 
aan zijn zoon Jozef gaf. 6 Daar was de bron van Jakob. Jezus dan, vermoeid van de 
wandeling, ging zo bij de bron zitten. Het was rond het zesde uur.  
7 Een vrouw uit Samaria komt water opemmeren. Jezus zegt haar: ‘Geef mij te 
drinken.’ 9 De Samaritaanse vrouw dan zegt tot hem: ‘Hoe kun jij, een Judeeër, van 
mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen?’ Want Judeeërs gaan niet om met 
Samaritanen. 10 Jezus zei haar ten antwoord: ‘Wist je van de gave van God en wie 
het is die tegen jou zegt: “Geef mij te drinken”, dan had je hem gevraagd en hij had 
je levend water gegeven.’  
11 Ze zegt hem: ‘Heer, je hebt geen emmer en de put is diep: vanwaar heb je dan het 
levend water? 12 Je bent toch niet meer dan onze vader Jakob, die ons de put gaf en 
er zelf uit dronk met zijn zonen en zijn vee? 13 Jezus zei haar ten antwoord: ‘Al wie 
drinkt van dit water, krijgt weer dorst, 14 maar wie drinkt van het water dat ik hem 
geef, krijgt nooit meer dorst in eeuwigheid: het water dat ik hem geef, wordt in hem 
een bron van water dat opwelt tot eeuwig leven.’  
15 De vrouw zegt tegen hem: ‘Heer, geef mij dat water, zodat ik geen dorst meer heb 
en niet meer naar hier hoef te komen om op te emmeren. 16 Hij zegt haar: ‘Ga, roep 
je man en kom naar hier.’ 17 De vrouw zei hem ten antwoord: ‘Ik heb geen man.’ 
Jezus zegt haar: ‘Dat zeg je goed: “Ik heb geen man”. 18 Vijf mannen heb je gehad 
en die je nu hebt, is je man niet; dit zei je waarachtig.  
19 De vrouw zegt hem: ‘Heer, ik schouw: jij bent een profeet! 20 Onze voorouders 
aanbaden op deze berg en jullie zeggen: Jeruzalem is de plaats waar je moet 
aanbidden.’ 21 Jezus zegt haar: ‘Vertrouw mij, vrouw, het uur komt dat jullie noch op 
deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie aanbidden 
waarvan je geen weet hebt, wij aanbidden waarvan we weet hebben: de redding is 
uit de Judeeërs. 23 Maar het uur komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de 
Vader aanbidden in geest en waarachtigheid, want de Vader zoekt wie hem zo 
aanbidden. 24 God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest 
en waarachtigheid.’  
25 De vrouw zegt hem: ‘Ik weet: de messias komt, die gezalfde genoemd wordt; 
wanneer hij komt, zal hij ons alles verkondigen.’ 26 Jezus zegt haar: ‘Ik ben (het), die 
met jou spreekt.’  
28 De vrouw dan liet haar kruik (achter) en ging weg naar de stad. Ze zegt tot de 
mensen: 29 ‘Kom, zie: een mens die mij zei alles zei wat ik deed! Is deze niet de 
gezalfde?’ 30 Ze kwamen de stad uit en gingen naar hem toe.  
39 Uit die stad vertrouwden hem velen van de Samaritanen vanwege het woord van 
de vrouw die getuigde: ‘Hij zei mij alles wat ik deed’. 40 Toen dan de Samaritanen bij 
hem kwamen, vroegen ze hem bij hen te verblijven. Hij verbleef daar twee dagen. 41 
Nog velen meer vertrouwden (hem) vanwege zijn woord. 42 Tot de vrouw zeiden ze: 
‘Niet meer (enkel) vanwege jouw spreken vertrouwen we; zelf hoorden we en weten 
we: deze is waarachtig de redder van de wereld. 
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Lofprijzing: lied 339G (staande – 1x voorgezongen door de cantorij) 
 WOORDEN VAN LEVEN, EEN WEG OM TE GAAN 
 JEZUS MESSIAS 
 
Overdenking 
 
Meditatieve stilte  
 
 

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Belijdend lied:  188  (staande)  1 en 2: cantorij, refrein: allen, 3 en 4: allen, refrein: allen 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

(De voorbeden worden telkens beantwoord met lied 368d, 'Houd mij in leven…') 
 
Collecten: 1. KiAC – project Moldavië            (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor de kerkdienst 
 
Orgelspel:  ‘Fugue in f minor’ van Ch. Burney  
 
Slotlied: Lied 653: 1, 3 en 7   (staande) 
 
Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 
Orgelspel:  ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ van J.L. Krebs  
 
 
 
 
 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Er wordt deze en volgende week in de kerk nog gecollecteerd, maar u kunt 

uw gaven ook al schenken door gebruik te maken van de Scipio-app. 
 
 U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 0373 

7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg onder 
vermelding van ‘kerkdienst 12 maart 2023’. 

 
 U kunt ook  gebruik maken van de QR-code die hiernaast is afgebeeld. 
 In beide gevallen is de verdeling: voor Kerk in Actie, Moldavië 60% en voor de kerkdienst 40%. 


