
       

Voor aanvang viering: Orgelspel 

Welkomstwoord door de lector 
 
Openingslied: GvL nr. 564 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis GvL nr. 703 

Heer ontferm U  

Openingsgebed (allen gaan staan) 

1e Lezing: Exodus 17,3-7 
 
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 wij toch met kinderen en vee van 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 en begeef u op weg. Ik zal ginds, voor uw 
ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water 
uitstromen 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? 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

Tussenzang/psalm: 95 
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2e Lezing: Romeinen 5,1-2.5-8  
 
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 Gods. En die hoop 
wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de 
heilige Geest die ons werd geschonken. Christus is immers voor goddelozen 
gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Men 
zal niet licht iemand vinden die zijn leven geeft voor een rechtvaardige, al 
zou misschien iemand in een bepaald geval dit van zich kunnen verkrijgen. 
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is 
gestorven, toen wij nog zondaars waren. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 

Vers voor Evangelie: GvL nr. 254 

Evangelie: Johannes 4,5-15.19b-26.39a.40-42 (KORTE VERSIE) 
 
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 
Samaritaanse?” - Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de 
Samaritanen. - Jezus gaf ten antwoord: “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, ik zie dat Gij een 
profeet zijt.” Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt 
dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet.” “Geloof Mij, 
vrouw, - zei Jezus haar, - er komt een uur dat gij noch op die berg noch in 
Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij 
aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. “Maar er zal 
een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen 
aanbidden in geest en waarheid. “De Vader toch zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden. “God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en 
waarheid aanbidden.” 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 spreek.” Vele 
Samaritanen uit de stad geloofden in Hem. Toen dus de Samaritanen bij 
Hem gekomen waren, verzochten zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan 
ook twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. 
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.   
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: GvL nr. 264 

Verkondiging 

Geloofsbelijdenis GvL nr. 271 (allen gaan staan t/m voorbede) 

Voorbede 

Offerande/collecte: Attende Domine GvL. nr. 844 couplet 3 

Prefatie van de Samaritaanse vrouw  

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door 
Christus onze Heer. Hij had de Samaritaanse reeds de gave van het geloof 
geschonken toen Hij haar om water vroeg; en zo groot was zijn dorst naar 
haar geloof dat Hij het vuur van de liefde in haar deed branden. Daarom 



brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote daden, en 
zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig, heilig, heilig  
 
Eucharistisch gebed VIII nr. 734 blz. 812 
 
Acclamatie: GvL nr. 307 
 
Onze Vader: (gebeden) 
 
Vredewens (Wij geven elkaar GEEN hand) 
 
Lam Gods 
 
Communieuitreiking (communie kan NIET op de tong worden ontvangen) 
 
Communielied: U kennen, uit en tot U leven (couplet 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. 

 
Slotgebed (allen gaan staan) 
  
Mededelingen 
 
Zegen, Orgelspel 



 

Agapèviering 
De geplande Agapèmaaltijd op maandag 23 maart gaat ivm de coronavirus 
niet door. 
 
Vastenactie  
Het thema, waar de vastenactie zich dit jaar voor inzet, is ‘werken aan je 
toekomst’. In ontwikkelingslanden probeert men mensen te helpen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie 
kunnen zorgen en een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Dit doet men 
door projecten te ondersteunen, die zorgen voor een beroepsopleiding, voor 
voortgezet onderwijs en ook projecten, die mensen helpen bij het opzetten 
van een eigen onderneming. Laten wij in deze vastentijd de projecten 
steunen, die aan onze medemensen in de ontwikkelingslanden een beter 
leven kunnen geven.   Stort dan ook straks uw bijdrage in het offerblok 
achter in de kerk. 
 
Op weg naar Pasen 2020 
Achterop de tafels ligt informatie over activiteiten in de vastentijd zoals Op 
Weg Naar Pasen en de Vaste wandelingen. 
 
Morgengebed (Laudes) in de Vastentijd 
Tijdens de vastentijd zal iedere door de weekse ochtend (maandag t/m 
vrijdag) om 6 uur de Laudes (morgengebed) worden gebeden in de 
Fatimakapel van de Agneskerk (Newtonstraat 326), beginnend maandag 2 
maart. Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten en zo de dag te 
beginnen met een lof aan God. 
 
Willibrordkamp 
Dit jaar is er weer een Willibrordzomerkamp voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar.  Achterop de tafels vindt je  informatie en inschrijfformulieren. Ook op 
de website rkdenhaag.nl is deze informatie te vinden. 


