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Thema de Bron van Jakob (Pnr. 1369)  Johannes 4 
Uitgesproken 27 maart 2011 10.30 uur in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar:  
 
Ouderling van dienst Pieter Wiekeraad 
Organist Marius van Rijswijk  
 
Kerkelijk jaar: Zondag Oculi mei 
3e zondag van de Veertigdagentijd 
 

Oculi mei:  Mijn ogen 
Ik houd mijn ogen gericht op de Heer,  
hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
Keer u tot mij en wees mij genadig,    
ik ben alleen en ellendig (Psalm 25:15,16).   

 
Synagogaal jaar: 21 Adar II van het jaar 5771 
 

Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 
Leviticus 9:1 – 11:47 (parasja Sjemini –  
over God die wil wonen bij de mensen) 

 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Tussentijds 150: 1 en 2 

1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in ’t duister van de tijd. 
 
2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in ’s levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot gij mij redt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst  
 
Gedicht Ook jij hoort erbij 
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Zingen Lied 75: 4, 5 en 6 

4. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
5. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

 
6. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
Gebed van verootmoediging 
Zingen Psalm 42: 1 

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 

 
 
Genadeverkondiging 
Zingen Psalm 42: 2 

2. 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
Tot mijn spijze, dag en nacht; 
Daar mij spotters durven vragen; 
"Waar is God, dien gij verwacht?", 
Mijn benauwde ziel versmelt, 
Als zij zich voor ogen stelt, 
Hoe ik onder stem en snaren, 
Feest hield met Gods blijde scharen. 

 
 
 
Onderwijzing 
Zingen  Psalm 42: 7 

7. O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
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Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verandren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Johannes 4: 1-26 (uit de Herziene Statenvertaling) 

1 Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat 
Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes  
2 – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen –  
3 verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea.  
4 En Hij moest door Samaria gaan.  
5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij 
het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.  
6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de 
reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.  
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei 
tegen haar: Geef Mij te drinken.  
8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel 
te kopen.  
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die 
een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw 
ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.)  
10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God 
kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u 
zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven 
hebben.  
11 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de 
put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan?  
12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put 
gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn 
kinderen en zijn kudden?  
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water 
drinkt, zal weer dorst krijgen,  
14   maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem 
zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in 
het eeuwige leven.  
15 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat 
ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te 
putten.  
16 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.  
17 De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. 
Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,  
18 want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man 
niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.  
19 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, ik zie dat U een profeet 
bent.  
20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt 
men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden.  
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21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet 
op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.  
22   U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want 
de zaligheid is uit de Joden.  
23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader 
zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie 
Hem zo aanbidden.  
24   God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden 
in geest en waarheid.  
25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die 
Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij 
ons alles verkondigen.  
26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek.  

 
Project kindernevendienst gevolgd door het lied ‘Kom uit je huis’ refrein 3e 
couplet refrein 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 

  
Preek 
 
Zingen ELB 70: 2 en 3 

2. Toen Jezus bij de Jakobsbron 
vol liefde tot die vrouw zich wendde 
en zij Hem als profeet erkende 
in het gesprek dat zich ontspon, 
kwam er een nieuwe vreugde dagen: 
het levend water, het geheim 
van het geluk, bleek Hij te zijn, 
die antwoord gaf op al haar vragen. 
 
3. De Heer liet haar niet zomaar gaan, 
maar Hij vergaf haar al haar zonden, 
goot liefde-olie in haar wonden – 
Barmhartige Samaritaan! 
Zij hoefde niet meer schuw te hopen 
op iemand die haar liefde schonk. 
Sinds zij het Levend Water dronk, 
ging er een nieuwe toekomst open. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Tussentijds 5: 1 t/m 5 

1. In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
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2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
rihten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zulen wij U roemen 
en dit huis juicht met ons mee! 

 
Zegen 
 


