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Steen  
 
Verdriet kit al mijn krachten samen,  
zodat ik roerloos word als steen.  
Mijn hele wezen wordt materie,  
een ondoordringbaar star mysterie,  
o sla de rots, opdat ik ween.  
 

M. Vasalis 
uit: Vergezichten en gezichten  

(Van Oorschot, 1954) 

 
 
 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek   Sinfonia g-moll | BWV 797 

   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
Toenadering (staande) 
v. Onze hulp is in de naam van de Ene  
a. de schepper van hemel en aarde 
v. die ons voorgaat in de woestijn,   
a. ons voedt en te drinken geeft, 
v. Vergeld ons ongeloof met vriendschap,  
a. laat U vinden als wij U zoeken. 
 
Intredepsalm (staande) Liedboek 25a 

 
Kyrielitanie (staande) 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 
 voor de nood van de wereld… 
 
c. Christus, Zoon van de levende God, 
 zachtmoedig en nederig van hart: 
 

 

c. Gij, onze hulp, onze toevlucht, 
 Gij, onze vrede: 
a. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
 
c. Christus, Gij lijdt met wie treuren, 
 Gij geneest onze wonden: 
 

 
 
c. Gij had uw leerlingen lief tot het einde, 
 Gij gaf uw leven aan het kruis. 
a. Christus, ontferm U, Christus, ontferm U. 
 
c. Christus, broeder van de armen, 
 Christus, goedheid zonder grenzen: 
 

 
 
c. Gij, die ons voorgaat naar het land van belofte, 
 Gij, onze vergeving, onze vrede: 
a. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
 

 
 

t naar Taizé (‘Que j’exulte et jubile’), m Goddelijke Liturgie (Kyiv chant) 

 
Kinderen in het midden 
 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
  Barmhartige, 
 Gij wilt U nabij tonen 
 aan allen die uw hulp inroepen. 
 Wij vragen U: 
 open de ogen van ons hart 
 en spreek hier het Woord 
 dat ons richting geeft. 
 Schenk ons uw Geest 
 als een bron van kracht, 
 zolang wij onderweg zijn naar U, 
 in deze veertig dagen en heel ons leven. 
a. Amen. 

    
           allen gaan zitten 

 
 



DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Thora   Exodus 17, 1-7 
    lector: René Rosmolen 

 
Antwoordpsalm  Psalm 95 

 
Refrein (1e keer 1x voorgezongen) 

 

 
 

1. Komt maak thans muziek voor de Heer: 
 de bazuin voor de rots onzer vrijheid! 
 Treden wij voor zijn aanschijn met lofzang, 
 jubelend bij de harpen voor Hem.  R 
 
2. Nadert, buigen deemoedig wij neer, 
 knielen wij voor de Heer die ons maakte: 
 onze God is Hij, wij zijn het volk dat Hij weidt – 
 de schapen in zijn hoede.   R 
 
3. Het is heden! hoort zijn stem: 
 verhardt niet uw hart, 
 als bij Meriba, als bij Massa, toen in de woestijn; 
 toen uw vaderen Mij hebben verzocht, 
 Mij tartten – en nog zagen zij mijn daden! R 
 

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, refr IWVL (Abdijboek),  
chant Cees-Willem van Vliet (naar Joseph Gelineau) 

 
Evangelie (staande)  Johannes 4, 5-26 
besloten met: 

 
v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Zondagslied (staande) ‘Gij zijt mijn goed’ 
 
  allen 

 
 koor 
2. Gij die het land 
 van Kanaän 
 doorkruist hebt allerwege: 
 waarom wordt Gij niet verstaan 
 als Gij spreekt van zegen? 

 allen 

3. Gij zegt ons: ziet 
 het woongebied 
 dat Gij met Mij zult erven: 
 maar mijn hart bewaart het niet, 
 ik verzuim uw sterven. 
 
 koor 

4. Gij zegt: wordt vrij 
 en komt tot Mij, 
 mijn juk is licht te dragen: 
 maar ik ga uw woord voorbij 
 en ik pluk de dagen. 
 
 allen 

5. Ik zwerf en dwaal 
 totdat ik daal 
 in ’t graf van mijn begeren, 
 zal ik ooit uw kruis zien staan 
 en mijn leven leren? 
 
6. Keer mij tot U 
 opdat ik zie 
 uw land van melk en honing, 
 waar uw Vaders wil geschiedt 
 is mijn spijs, mijn woning. 

 
t Tom Naastepad – ‘Tot Jezus die het land verspiedde’, m Mainz 1628 – 

‘O Traurigkeit, o Herzeleid’, Liedboek voor de Kerken gez. 366 
 

allen gaan zitten 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  ‘For St. Photine’ 
   Cees-Willem van Vliet (2021), o.b.v. Okibod-chant 

 
Alleluia. 
 
Jesus met the Samaritan woman by Jacobs well. 
 
He wraps the earth in clouds, 
yet He asks for water from her. 
Oh, the wonder! 
He Who rides on the cherubim 
speaks with an adulterous woman. 
He Who suspended the earth on the waters 
asks for a drink. 
He Who causes the lakes and springs to overflow 
is weary with thirst. 
Truly He desires to set the woman free  
from the Enemy’s snares, 
drowning her sins in the waters of life, 
for He alone is the compassionate Lover of man. 
 
Alleluia. 
 
The Samaritan Woman came to the well in faith; 
she saw Thee, the Water of Wisdom, 
and drank abundantly! 
She inherited the Kingdom in high, 
and is ever glorified. 
 
Alleluia. 
 
In the middle of the feast, o Saviour, 
fill my thirsting soul with the waters of piety, 
as Thou didst cry to all: 



‘If anyone thirst, let him come to me and drink!’ 
O Christ our God, Fountain of our life, 
glory to Thee! 
 
Alleluia. 
 

t uit het ‘Pentecostarion’ voor de ‘Zondag van de Samaritaanse 
vrouw’ (5e zondag van Pasen, ‘Midfeest’, in de orthodoxe liturgie, 

waar de Samaritaanse vrouw wordt vereerd als de heilige Photina, 
‘de verlichte’, in het Slavisch ‘Svetlana’) 

 
 

GEBEDEN 
 
Voorbede 
iedere intentie besloten met: 
 

v. … hoor ons bidden:           Liedboek 367d 

 

 

 
 
Stil gebed 
 
a.  Onze Vader, die in de hemel zijt,  
 uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood  
 en vergeef ons onze schulden  
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,  
 en leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van de boze,  
 want van U is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied (staande) Liedboek 605 1a 2a 3c 4a 5a 

 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 
Muziek   ‘Sei gegrüßet, Jesu gütig’ | Var. IV + V 
   Johann Sebastian Bach | BWV 768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Jan van Baardwijk 
Cantor:   Cees-Willem van Vliet 
Orgel:   Jan Jansen 
 
Komende week 
 
Woensdag 15 maart 2023 
19.30 Avondgebed 
 
Zondag 22 maart 2023 | 4e Zondag van de Veertigdagen 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel (kapel) 
10.30 Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal) 
  ds. Jan van Baardwijk 
 

 
 
Bestemming van de gaven 
 

 - Kerk in Actie: 40-dagencollecte | Binnenlands 
diaconaat | ‘Omzien naar gevangenen’ 

 
 In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 

korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook 
een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

  

 - Wijkgemeente | Energiekosten 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 12 maart Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  


