
 
Pastorale Brief 28 Derde zondag Veertigdagentijd 12-03-2023.docx - 1/2 - 

 

 
 

Derde zondag van de Veertigdagentijd, 12 maart 2023, 

 

Zusters en broeders, we kijken de komende zondag uit naar de Paasnacht. We lezen een verhaal 

over de Samaritaanse vrouw die bij de put van Jezus levend water ontvangt. Water dat in iedere 
gedoopte zijn werk wil doen om mensen te verfrissen en te sterken. Als gelovigen kunnen we 

anderen opbeuren. Het is goed om ons van deze gave bewust te zijn.  
De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 11 maart om 19.00 uur 

uitgezonden via een livestream en op zondag 12 maart om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed bij het openen van de Schrift 
Heer, raak ons aan tot in onze ziel.  

Spreek ons aan opdat wij ons tot U keren  
met heel ons hart en heel onze ziel.  

U wil voor ons een bron worden die nooit opdroogt. 
 
Lezing uit het boek Exodus  
In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst; zij bleven tegen Mozes 

morren en zeiden: Waarom hebt gij 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 aan met dit volk? Ze staan op het punt 

mij te stenigen. De Heer gaf Mozes ten antwoord: Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het 
volk uit, neem in uw hand de staf, waarmee ge de Nijl geslagen hebt, begeef u 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 der Israëlieten en omdat zij de Heer 
hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is de Heer nu bij ons of niet? 

 
 

Gebed van de mens die stroomopwaarts drijft 
 
 Wees niet halsstarrig als bij Meriba, 

Als die dag bij Massa, in de woestijn; 
Psalm 95,8 

 

Ze zeggen dat ik lastig ben, tegendraads,  
dat ik het geduld van God en mensen tart 

en eigenwijs ben, omdat ik niet in een hokje pas of wil. 

 

God, U bent die U bent. 

U weet dat ik geen kloon kan zijn van braafheid. 
Ik kan geen vrouw, geen man, enkel mens zijn. 

 

En mocht ik ondergaan in het water van de tijd,  

dan zal ik drijven, tegen de stroom in;  

aanspoelen, stroomopwaarts, 
omdat ik ben wie ik ben. 
 

Rob van Uden 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw


 
Pastorale Brief 28 Derde zondag Veertigdagentijd 12-03-2023.docx - 2/2 - 

 

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes (fragment) 

In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dichtbij het stuk grond dat 
Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de 

tocht ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit 
Samaria water kwam putten, zei Jezus tot haar: Geef Mij te drinken. De leerlingen waren namelijk 

naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. 

De Samaritaanse zei tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, nu te drinken vragen aan mij, een Samari-

taanse? Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten ant-
woord: Als ge enig begrip had van de gave Gods en als ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te 

drinken, zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven. 
Daarop zei de vrouw tot Hem: Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt 

Ge dan dat levende water vandaan? Zijt Ge soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf 

en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?  

Jezus antwoordde haar: Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het 
water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water 

dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Hierop zei 
de vrouw tot Hem: Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet meer 

moet komen om te putten. Jezus zei haar: Dat zegt ge terecht, ik heb geen man; want vijf mannen 

hebt ge gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Wat dit betreft hebt ge de waarheid gesproken.  

De vrouw zei Hem: Ik weet dat de Messias, dat wil zeggen: de Gezalfde, komt, en wanneer Die 
komt zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar: Dat ben Ik, die met u spreekt. 

Vele Samaritanen uit de stad geloofden in Hem. Tot de vrouw zeiden ze: Niet langer geloven wij 

om wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk de 

redder van de wereld is.  
 

 
 

Gebed om Zegen 
Zegen uw kerk, zo bidden wij,  

en maak haar tot teken van eenheid  
onder de mensen van ons dorp. 

Maak haar tot een instrument van uw vrede.  
 

Overweging 

In de prefatie van deze derde zondag staat een 
opvallende verwijzing naar het Evangelie: 'Hij 

had de Samaritaanse reeds de gave van het 
geloof geschonken toen Hij haar om water 

vroeg.’ Het is een oude les dat het geloof je 

geschonken wordt. Je kunt het geloof niet op-
leggen en je kunt het ook niet bemachtigen. In 

de Bergrede toont Jezus een voorkeursoptie 
voor mensen die uitzien naar zijn Blijde Bood-

schap.  
Kunnen wij in de Veertigdagentijd wel de voor-

waarde verbeteren om het geloof aan te ne-
men; door behoeftig te worden, ruimte te ma-

ken voor stilte, vrijgevig voor kwetsbaren te 

zijn en de vieringen mee te maken? 
De tweede zin in de prefatie is al net zo boei-

end: ‘en zo groot was zijn dorst naar haar ge-
loof dat Hij het vuur van de liefde in haar deed 

branden.’ Jezus verlangt naar ons geloof. Hij 
wacht er gewoon op om het vuur bij ons aan te 

steken. Hij wil zijn Blijde Boodschap geven. Als 

je bidt, weet dan: Hij wacht op jou. 

 


