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DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD (A) 
 

 

 

EERSTE LEZING (Ex 17, 3-7) 

 

Uit het boek  Exodus.   

 

In die dagen Maar de mensen leden daar hevige dorst; zij bleven tegen Mozes morren° 

en zeiden: `Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte als we toch met kinderen en 

vee van de dorst moeten sterven?' Mozes klaagde zijn nood bij de HEER: `Wat moet 

ik toch doen met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen.' De HEER antwoordde 

Mozes: `Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit, neem de staf in uw 

hand, waarmee u de Nijl geslagen hebt, en ga op weg. Ik zal ginds, voor uw ogen, op 

een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uit stromen zodat de mensen 

kunnen drinken.' Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij noemde de 

plaats Massa° en Meriba vanwege de verwijten van de Israëlieten en omdat zij de 

HEER hadden uitgedaagd door zich af te vragen: `Is de HEER nu bij ons of niet?'  
 

 

 

TUSSENZANG (Ps 95) 

Zing van de HEER een nieuw lied, 

heel de aarde, zing van de HEER. 

Zing van de HEER en verheerlijk zijn naam, 

verkondig zijn heil alle dagen. 

 

Luister en verhevenheid gaan Hem vooraf, 

zijn glans straalt groots in het heiligdom. 

Huldig de HEER, alle stammen en volken, 

huldig de glorie en macht van de HEER. 

 

Huldig de glorie van zijn naam°, 

betreed zijn voorhof met uw geschenken. 

Buig voor de HEER naar de aarde, 

als Hij verschijnt in zijn heiligheid; 

heel de aarde, sidder voor Hem. 
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TWEEDE LEZING (Rom 5, 1-2.5-8) 

 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.  

 

Broeders en zusters, Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door 

Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten 

tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop 

op de heerlijkheid van God.  En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is 

in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. Want Christus is 

voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos 

waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand 

de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons 

juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. 
 

 

EVANGELIE (Joh 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42) 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.   

 

In die tijd kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt ligt van het stuk 

grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven, en waar zich de Jakobsbron bevindt. 

Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het 

zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: `Geef 

Mij wat te drinken.' Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. De Samaritaanse 

vrouw antwoordde: `Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een 

Samaritaanse?' Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. Jezus 

hernam: `Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: geef Mij 

te drinken, dan had u Hem erom gevraagd en Hij had u levend water gegeven.'  `Maar 

heer,' zei de vrouw, `U hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. Waar wilt U 

dat levende water dan vandaan halen? Of bent u soms groter dan onze vader Jakob, die 

ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn 

kudden?' Jezus antwoordde: `Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst, maar 

wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; 

integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van 

eeuwig leven.' `Heer,' zei de vrouw, `geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst 

meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten.'Ik zie dat U een profeet bent. 

Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden, maar volgens jullie is 

Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden.' Geloof Me,' zei Jezus, `er komt een 

uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal 

aanbidden. - Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen; de 

redding komt immers uit de Joden. - Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest° en waarheid: dat zijn de aanbidders 

waar de Vader naar uitziet.  God is geest, en zij die Hem aanbidden, moeten Hem 

aanbidden in geest en waarheid.' De vrouw antwoordde: `Ja, er komt een messias, dat 

weet ik.' (Messias betekent: gezalfde.) `Als die er is, zal Hij ons alles verkondigen.' 
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Daarop zei Jezus tegen haar: `Dat ben Ik, degene die met u spreekt.' Uit die stad waren 

vele Samaritanen in Toen de Samaritanen naar Hem toe gekomen waren, vroegen ze 

Hem bij hen te blijven. Hij bleef daar twee dagen. En nog veel meer kwamen er tot 

geloof door zijn woord. En ze zeiden het ook tegen de vrouw: `Nu geloven we niet 

meer op grond van wat jij verteld hebt; we hebben Hem zelf gehoord en nu weten we: 

dit is werkelijk de redder van de wereld.' 

 
 


