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Eerste 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 we 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? 
 

 Antwoordpsalm : Psalm 95 
 
Luistert heden naar mijn stem: 

 weest niet halsstarrig. 
 
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, 

juichen wij toe de Rots van ons heil. 

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren. 
 
Komt, laat ons aanbiddend ter arde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 
Hij is onze God en wij zijn volk. 
Hij is de herder en wij zijn kudde. 

 
Luistert heden dan naar Zijn stem: 
weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 

zoals in Massa in de woestijn; 
waar uw vaderen Mij wilden tarten 
ofschoon zij Mijn daden hadden gezien. 

 

Tweede 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 beroepen 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 verkrij-
gen. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor 
ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. 

 
Evangelie: Johannes 4,4-52    

Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat 

Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was 

vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middag-

uur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen 
haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad 
gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij 
om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk 
niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil 
geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan 
zou Hij u levend water geven.’ ‘Maar Heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen em-

mer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan halen? U 
kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gege-
ven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen 

die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water 
drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, 
zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  
‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben 

en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei 
Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb 
geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei 
Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. 
Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, Keer, dat U een 
profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt 

men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof 

Me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeru-
zalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij 
weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een 
tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt 
in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, 
want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in 

waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de Messias zal komen’ (dat bete-
kent ‘gezalfde’), ‘wanneer Hij komt zal Jij ons alles vertellen.’ Jezus zei te-
gen haar: ‘Dat ben Ik, die met u spreekt.’ 

Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover 

dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt U 
daarmee?’ of ‘Waarom spreekt U met haar?’ De vrouw liet haar kruik staan, 
ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is ie-



mand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’ Toen gingen de 
mensen de stad uit, naar Hem toe. 
 

Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ Maar 
Hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ ‘Zou iemand Hem iets te eten 
gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: 
de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie 

zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk 
om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier 
krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de 
zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van 
toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een 
oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat heb-
ben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’ 

 
In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis 
van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar Hem toe en vroegen 
hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. Nog veel meer men-
sen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij 
geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf 
gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.’   


