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EREDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
op zondag 12 maart 2023 om 9.30 uur in de kerk  
 
Derde zondag in de veertigdagentijd  ‘Oculi’ 
 
 

 
 

Woman at the Well– Hyatt Moore 
 
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum   
ouderling: Hinke Meindersma  
diaken: Jannie Lindeman 
beamer: Derk Jan Wijbenga  
koster: Janny Veenstra  
liturgisch bloemschikken:  Janke Riemersma  
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Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Openingslied: 95: 1,3  
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Stil gebed  
 
Bemoediging en groet   
 
Gebed: Foar ûnderweis, lieteboek p. 1329 
 
Zingen: gezang 487: 1,3  – Liedboek der kerken 1973  

 

1.  De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

3.  Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Bij deze zondag en bij het liturgisch bloemschikwerk  
 
Zingen: lied 283 – in wisselzang 
 
Vrouwen: 1,3 
Mannen: 2,4 
Allen: 5  
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van het Woord   
 
Zingen: liet 895 
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Lezing uit het Nieuwe Testament:   Johannes 4: 1-42 – NBV21                     
 

 

 
 

 
Verteller:  
Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er 
ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden 
dat –, verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest Hij door Samaria heen.  
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Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon 
Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de 
bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water 
putten. Jezus zei tegen haar:  
 
Jezus: ‘Geef Mij wat te drinken.’  
 
Verteller: Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.  
De vrouw antwoordde:  
 
Vrouw: ‘Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’  
 
Verteller: (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.)  
Jezus zei tegen haar:  
  
Jezus: ‘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.’  
 
Vrouw: ‘Maar heer, 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.’  
 
Verteller; Jezus antwoordde:  
 
Jezus: ‘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.’  
 
Vrouw: ‘Geef mij dat water, heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet 
meer hierheen te komen om water te putten.’  
 
Verteller: Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’  
 
Vrouw: ‘Ik heb geen man’.  
 
Jezus: U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, u hebt vijf mannen gehad, en degene die 
u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’  
 
Verteller: Daarop zei de vrouw:  
 
Vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. Onze voorouders vereerden God op deze 
berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’  
 
Jezus: ‘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 



 8 

Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet 
dat doen vervuld van Geest en waarheid.’  
 
Verteller: De vrouw zei:  
 
Vrouw: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer hij komt 
zal hij ons alles vertellen.’  
 
Verteller: Jezus zei tegen haar:  
 
Jezus: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’  
 
Verteller:  
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover 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:  
 
Vrouw: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’  
 
Verteller: Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe. 
 

Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus:  
 
Leerlingen; ‘Rabbi, U moet iets eten.’  
 
Verteller: Maar Hij zei:  
 
Jezus :‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’  
 
Stadsgenoten: ‘Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben?’   
 
Verteller: Maar Jezus zei:  
 
Jezus: ‘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 eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat 
hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’ 
 
Verteller:  

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis 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;  
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ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we 
hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.’ 

 
 
Zingen: lied 26 – Het liefste lied van overzee – deel II -Sytze de Vries  
 
65 vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën  
 

 
2. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: 
 wie dorst heeft, neem van mij  
 het levend water dat ik schenk. 
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 Dan gaat je dorst voorbij. 
 Ik ben gegaan, en ook ik dronk 
 toen van zijn overvloed. 
 En opgeleefd naar hart en ziel   
 blijf ik door Hem gevoed. 
 
3. Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: 
 Ik ben het stralend Licht. 
 Waar heel je wereld duister is 
 ben ik je vergezicht. 
 Ik keek Hem aan en zag in Hem  
 mijn zon, mijn goede ster. 
 Zolang Hij maar mijn pad verlicht 
 is morgen nooit te ver.  
  
Preek 
 

 
Woman at the Well ii – Hyatt Moore  

 
Stilte 
 
Muziek 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
 
Mededelingen  
 
Collecte 
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Gebeden, afgesloten met het Ús Heit  
 
Slotlied: Lied 891: 1, 2, 3 

 

 
  

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

  

 
 

 
 
Zending en Zegen 
 
 
A: driemaal gezongen amen  
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