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Jezus zei haar: 
“Geef Mij wat te drinken”
(Joh. 4, 7)
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[1] Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer 
doopte dan Johannes [2] – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, [3] verliet hij Judea 
en ging weer naar Galilea. [4] Daarvoor moest hij door Samaria heen. [5] Zo kwam hij bij de Samaritaanse 
stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, [6] waar de Jakobsbron is. 
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. [7] Toen kwam er 
een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ [8] Zijn leerlingen 
waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. [9] De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, 
mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen 
om. [10] 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.’ [11] ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en 
de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? [12] U kunt toch niet meer dan Jakob, onze 
voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ [13] 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, [14] ‘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.’ [15] ‘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.’ [16] Toen zei Jezus tegen haar: 
‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ [17] ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als 
u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, [18] ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man 
niet. Wat u zegt is waar.’ [19] Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! [20] Onze 
voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd 
moet worden.’ [21] ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem 
de Vader zullen aanbidden. [22] Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt 
immers van de Joden. [23] 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, [24] want God is 
Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ [25] De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat 
de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ [26] Jezus zei 
tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’[27] Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze ver-
baasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ 
of ‘Waarom spreekt u met haar?’ [28] De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen 
de mensen daar: [29] ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ [30] Toen 
gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.[31] Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet 
iets eten.’ [32] Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ [33] ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht 
hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. [34] Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezon-
den heeft en zijn werk voltooien. [35] 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! [36] De maaier krijgt zijn loon al en 
verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. [37] 
Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. [38] Ik stuur jullie erop uit om een oogst 
binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie ma-
ken hun werk af.’[39] In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de 
vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ [40] Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef 
hij nog twee dagen. [41] Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; [42] 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.’

BIJBELTEKST VOOR DE WEEK
Jezus zei haar: “Geef Mij wat te drinken”.

Joh. 4, 7
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Johannes 4,7: Jezus zegde haar: “Geef mij wat te drinken.” 

De passage uit de Schrift die dit jaar gezamenlijk door de Oecumenische Raad der Kerken en 
de Pontificale Raad gekozen is ter bevordering van de eenheid onder de christenen komt uit het 
vierde hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes. Zij begint met een schandaal, gaat verder 
met onbegrip en sluit af door het diepgaande onderwijs dat zowel gewijd wordt aan de identiteit 
van Jezus-Christus en de Thora als aan onze doopidentiteit in Jezus.

De passage vertelt het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse aan 
een put. Er bestaat tot op heden nog steeds een zeer kleine Samaritaanse gemeenschap 
in Israël die de inheemse opvolging is van een afsplitsing van het geletterde Jodendom 
dat in de 6de eeuw v.Chr. uit ballingschap in Babylon terugkwam. In de tijd van Jezus 
hadden de Joodse en Samaritaanse gemeenschappen nooit contact met elkaar; Flavius 
Joseph vertelt dat in het jaar 52 ruzies uitbraken tussen Joden en Samaritanen die zo 
erg opliepen dat de Romeinse overheerser zich genoodzaakt zag om tussen beiden te 
komen en de openbare orde te herstellen. In het kader van dat verhaal van wederzijdse 
beschuldiging is het des te meer verwonderlijk om Jezus, als rabbijn, alleen en in het 
openbaar te zien spreken: Hij spreekt met een onbekende vrouw (eerste schandaal), die 
bovendien Samaritaanse is (tweede schandaal); Hij vraagt haar water (derde schan-
daal, aangezien het keukengerei dat door Samaritanen aangeraakt is door Joden als 
onrein beschouwd wordt). Dit relaas nodigt ons uit om de moed die de open ingesteld-
heid van Jezus laat doorschijnen ten opzichte van de culturele gewoontes van zijn tijd 
nooit te vergeten.

Vervolgens lezen we een lang gesprek tussen Jezus en de vrouw, die een enthousiaste 
leerlinge blijkt te zijn – ze wordt snel de eerste missionaris van het evangelie – doch niet 
erg onderlegd: ze neemt Jezus’ woorden altijd letterlijk, een fout waar zij zich niet als 
enige schuldig aan gemaakt heeft! Ze spreekt over water als voedsel; Hij stipt het ge-
bruik van watertermen aan dat binnen het Jodendom dient om de Thora aan te duiden. 
Dat wat schoon maakt, wat reinigt, wat leven geeft, wat ons bevredigt, dat is het water, 
maar a fortiori gaat het om het levende water dat de Eeuwige ons schenkt, met andere 
woorden Zijn Woord dat via Mozes tot ons gekomen is. De vrouw denkt steeds dat de 
rabbijn het over haar drinkwater heeft dat ze net geput heeft! Maar Jezus heeft het over 
Zichzelf, over Zijn status als levende Thora: een mens geworden Thora.

Het verwondert ons niet dat de christelijke Kerk deze passage neemt als een van de 
basisprincipes van haar doopsel. Door het doopsel – een sacrament dat voor alle chris-
tenen zonder beperking gemeenschappelijk is – worden wij geënt in Christus. Om het 
met de beeldspraak die Jezus zelf gebruikt in Johannes 15, 5 te zeggen: “Ik ben de Wijn-

INLEIDING
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stok, en gij de ranken.” Deze enting wordt gevoed door het levende water dat Jezus is, 
de Thora die onze dorst laaft: “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” 
(Johannes 4, 13-14).

We are reminded in this passage that Jesus Christ is more than mere food and drink 
to us. He is the Living Torah – the Word of God given to Moses, which makes clean, 
which gives life, which satisfies at the deepest level of our being – now given to us by 
God in human form, able to speak to the woman at the well even as she misunder-
stands the significance of the person who addresses her. As Jesus is the Living Torah, 
so he is the Living Water, the water of the baptism, which unites all Christians and 
which seals us in Christ our Lord.

Kanunnik Jack McDonald 
Voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België

PRAKTISCHE AANDUIDINGEN
 • Het aanvankelijk initiatief van deze teksten is het resultaat van de Nationale Raad van de 

Braziliaanse Kerken (Comic).

 • De uitgave van deze brochure werd verzorgd door het Interkerkelijk Comité voor 
Brussel. De brochure werd grondig bewerkt en er werd rekening gehouden met de op- 
en aanmerkingen voortvloeiend uit de enquête van enkele maanden geleden. Dit jaar 
bedraagt de brochure slechts 16 bladzijden én een "waaier", praktisch en functioneel, 
samengesteld uit 8 bladzijden - één voor elke dag van de octaaf - enerzijds met het thema 
van de dag, de lezingen, de bezinning en voorbeden en anderzijds referenties bedoeld om 
doorheen het hele jaat 2015 gebruikt te worden. Tevens vermelden wij dat er ook enkele 
teksten in het Engels werden ingelast ( blz 05, 09 en 12 ).

 • U kan de volledige bijbelteksten van deze brochure vinden in de bijbel of op de site 
wwwc.i.b.be

 • De brochure is bedoeld om het gebed van de christenen te inspireren tijdens de 
Bidweek – en tijdens het hele jaar 2015 - zowel bij het persoonlijk gebed als bij de 
vieringen en samenkomsten…

 • Het is tevens de bedoeling dat het gebruik van deze brochure u eraan herinnert hoe actueel 
en belangrijk de Gebedsweek voor onze Kerken is. We stellen u voor de aangegeven 
lezingen van de dag te gebruiken in plaats van deze uit het lectionarium. Deze kunnen de 
homilie en voorbeden inspireren.
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Wij moeten doorheen Samaria. (Joh. 4,4)

Lezingen:

Gen. 24,10-33  Abraham en Rebecca bij de put. 

Ps. 42   Zoals de hinde smacht naar stromend water.

2 Kor. 8,1-7  Edelmoedigheid van de Kerken van Macedonië.

Joh. 4, 1-4  Hij moest door Samaria. 

Bezinning:

Als wij ons afzonderen van hen die anders zijn dan wij en enkel omgaan met 
mensen die op ons lijken, zijn wij verantwoordelijk voor onze verarming. Laten wij 
niet stilstaan maar op weg gaan naar de andere, die dikwijls anders is en als een 
bedreiging wordt gezien. Doorheen Samaria trekken, de weg vervolgen en naar 
de Bron gaan. De geschiedenis der volken wordt gekenmerkt door deze tocht. In 
dialoog treden met hen die anders zijn dan wij, doet ons groeien.

Psalm 42 
[2] Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.
[3] Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen 
en Gods gelaat aanschouwen? [4] Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want 
heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’ [5] Weemoed vervult mijn ziel nu 
ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God 
– een feestende menigte, juichend en lovend. [6] Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en 
onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die 
mij ziet en redt.

[7] Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij 
de Hermon, op de top van de Misar. [8] De roep van vloed naar vloed, de stem van 
uw waterstromen – al uw golven slaan zwaar over mij heen. [9] Overdag bewijst de 
HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van 
mijn leven.

[10] Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld 
in het zwart, door de vijand geplaagd?’[11] Mij gaat door merg en been de hoon van 
mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ [12] Wat ben je 
bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer 
loven, mijn God die mij ziet en redt.

Bewegen



2e dag maandag 19 januari zondag, 18 januari

7

Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. 
(Joh. 4, 6)

Lezingen:

Gen. 29,1-4 Jakob en Rachel bij de put.

Ps. 137  Hoe kunnen we zingen een lied voor de Heer op vreemde grond? 

1 Kor. 1, 10-18 De een zegt: “Ik ben van Paulus”, een ander: “Ik ben van Apollos”.

Joh. 4, 5-6  Jezus was vermoeid van de reis.

Bezinning:

De ander ontmoeten is niet zich met de ander meten. Wie zijn de echte aanbidders? 
”Niet op deze berg, niet in Jeruzalem.”

Gen. 29, 1-14: 
1] Jakob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het oosten wonen. [2] Op 
een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudden schapen omheen 
lagen; de dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put 
lag een grote steen. [3] Als alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd de steen 
van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put 
teruggelegd. [4] Jakob vroeg de herders: ‘Waar komen jullie vandaan, vrienden?’ ‘Uit 
Charan,’ antwoordden ze. [5] ‘Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van 
Nachor?’ ‘Jazeker,’ zeiden ze. [6] ‘Hoe maakt hij het?’ vroeg hij. ‘Goed,’ antwoordden 
ze. ‘Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen.’ [7] ‘Maar het is 
nog volop dag,’ zei Jakob, ‘het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven? 
Jullie kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen?’ [8] 
‘Nee,’ zeiden ze, ‘dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we 
de steen van de put en geven we het vee te drinken.’[9] Terwijl hij nog met hen stond 
te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader; zij was herderin. [10] 
Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, 
liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te 
drinken. [11] Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. [12] Zodra 
hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebekka, 
rende ze naar haar vader en vertelde het hem.[13] Nauwelijks had Laban het nieuws 
over Jakob, de zoon van zijn zuster, gehoord of hij snelde hem tegemoet, omhelsde 
hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jakob zijn 
hele geschiedenis aan Laban.[14] ‘Het is duidelijk,’ zei Laban, ‘dat je familie van me 
bent!’ Jakob was een volle maand bij Laban in huis.

Weer op adem komen…
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3e dag 4e dagdinsdag, 20 januari

Ik heb geen man (Joh4,17)

Lezingen:

2 Kon. 17, 24-34  Assyrië verovert Samaria.

Ps. 139, 1-12  Heer, U kent mij, U doorgrondt mij.

Rom. 7, 1-4  U bent dood voor de wet, dank zij de dood van Christus.

Joh. 4, 10-19  Ik heb geen man.

Bezinning:
Mekaar vertrouwen en geen valse schijn ophouden, juiste woorden spreken en diepe 
waarheden onthullen. De ander ontmoeten doorheen de liefde van Jezus schept de mo-
gelijkheid dat zich nieuwe horizonten openen. Daar ontspringen vragen omtrent onze 
houding tegenover de verschillen die een beletsel blijven op onze weg naar de eenheid, 
deze eenheid waarnaar we op zoek zijn en waarvoor we bidden. 

2 Kon. 17, 24-34:
[24] De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa, Hamat en 
Sefarwaïm naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees in 
plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. 
[25] De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerden ze de HEER niet. Daarom liet de 
HEER leeuwen op hen los, die een aantal van hen verscheurden. [26] Men zei tegen 
de koning van Assyrië: ‘De volken die u naar Samaria hebt overgebracht om in de 
steden daar te gaan wonen, zijn niet op de hoogte van de regels die de God van dat 
land heeft gesteld. Nu heeft hij leeuwen op hen losgelaten omdat de mensen de regels 
van de God van dat land niet kennen, en die hebben al een aantal van hen gedood.’ 
[27] Daarop beval de koning van Assyrië: ‘Stuur een van de priesters die jullie hebben 
weggevoerd terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij moet daar gaan wonen 
en de mensen de regels van de God van dat land onderwijzen.’ [28] Zo keerde een van 
de priesters die waren weggevoerd terug naar Samaria en vestigde zich in Betel, waar 
hij de mensen leerde hoe ze de HEER moesten vereren. [29] Toch bleven al die volken 
hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de 
tempels die de Samaritanen op de offerhoogten gebouwd hadden. [30] De mensen uit 
Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta maakten een beeld 
van Nergal, de mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima, [31] de Awwieten 
maakten beelden van Nibchaz en Tartak, en de Sefarwieten verbrandden hun kinderen 
als offer voor hun goden Adrammelech en Anammelech. [32] Daarnaast vereerden zij 
de HEER en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in 
de tempels op de offerhoogten. [33] Ze vereerden dus wel de HEER, maar dienden 
ook hun eigen goden zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest.  
[34] Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten en 
doen dat tot op de dag van vandaag: ze vereren de HEER niet en houden zich niet 
aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die de HEER heeft opgelegd aan de 
nakomelingen van Jakob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven.

De situaties bekend maken…



9

4e dag woensdag 21 januaridinsdag, 20 januari

De vrouw liet haar kruik staan. (Joh. 4, 28)

Lezingen:

Gen. 11, 31-12, 4  De Heer zei tegen Abraham: “Ik zal je tot een groot volk maken en  
Ik zal je zegenen”.

Ps. 23   De Heer is mijn herder.

Hand. 10, 9-20  Wat God rein heeft verklaard, zal jij niet als verwerpelijk beschouwen.

Joh. 4, 25-28  De vrouw liet haar kruik staan.

Bezinning:

Laten wij ons bevrijden van de druk die de maatschappij ons oplegt. Breken met 
gewoonten, met ingewortelde ‘waarheden’, die we meezeulen omdat het altijd zo is 
geweest. De ‘breuk’ is een niet te omzeilen overgang voor wie gelovig wil groeien in 
kracht en in wijsheid. Zoals de Samaritaanse hebben wij allen een kruik achter te laten: 
dat zal ons helpen opmerken dat zelfs bij de andere goedheid en heiligheid bestaan.

Gen. 11, 31-12,4: 

And Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, and Sarai, his daughter-
in-law, the wife of his son Abram and they went out from Ur of the Chaldees, to go 
to the land of Canaan; and they came to Haran, and were there for some time. And 
all the years of Terah's life were two hundred and five:

Now the Lord said to Abram, Go out from your country and from your family and 
from your father's house, into the land to which I will be your guide: And I will 
make of you a great nation, blessing you and making your name great; and you will 
be a blessing: To them who are good to you will I give blessing, and on him who 
does you wrong will I put my curse: and you will become a name of blessing to all 
the families of the earth.So Abram went as the Lord had said to him, and Lot went 
with him: Abram was seventy-five years old when he went away from Haran. And 
Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their goods and the 
servants which they had got in Haran, and they went out to go to the land of Canaan.

Bekennen…
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Onze nood aan hulp beseffen…
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5e dag 6e dagdonderdag 22 januari

“U hebt geen emmer en de put is diep.” (Joh. 4, 11.)

Lezingen:

Gen. 46, 1-7  Wees niet bang verder te reizen naar Egypte.

Ps. 133   Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen.

Hand. 2, 1-11  De dag van Pinksteren

Joh. 4, 7-15  U hebt geen emmer en de put is diep. 

Bezinning:

Zelfbedruipend zijn is het resultaat van een verregaand egoïsme. Geloven 
dat ik niemands hulp nodig heb, dat ik er wel op mijn eentje zal geraken is een 
onomstotelijk middel om de ander geen plaats te gunnen. Wij hebben water nodig. 
Wij hebben hulp nodig om water uit de put naar boven te halen.

Psaume 133 
[1] Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te 
wonen! [2] Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, 
en neervalt op de hals van zijn gewaad, [3] als de dauw van de Hermon die neervalt 
op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd.
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Leven vanuit een concrete ervaring…

11

6e dag vrijdag 23 januaridonderdag 22 januari

Jezus zegt: “Wie het water drinkt dat Ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen”. (Joh. 4, 14)

Lezingen:

Ex. 2, 15-22  Mozes bij de put in Midian.

Ps. 91  Lied van wie zijn toevlucht zoekt bij de Heer.

1 Joh. 4, 16-21  De liefde laat geen ruimte voor angst.

Joh. 4, 11-15  Een bron waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Bezinning:

Een diepe ervaring behoeden en met anderen delen.
Op het kruis vroeg Jezus “te drinken” en uit zijn zijde ontspringt een bron die later 
doopwater wordt, een leven in Hem. Het is dit ‘veranderde’ water dat wij met 
anderen moeten delen.

Ex. 2, 15-22: 
15Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes 
voor de farao. Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put zitten.
[16] De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten 
en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te 
geven. [17] Maar er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop schoot 
Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. [18] Toen ze thuiskwamen, vroeg hun 
vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. [19] ‘Er was een 
Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft 
ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ [20] ‘En waar is hij nu?’ 
vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem 
uit om te komen eten.’ [21] Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en 
deze gaf hem zijn dochter Sippora tot vrouw. [22] Zij bracht een zoon ter wereld, en 
Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik 
woon in een land dat ik niet ken.’
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“Geef mij te drinken” (Joh. 4, 10)

Lezingen:

Num. 20, 1-11  De Israëlieten in Meriba
Ps. 119, 10-20  Uw woord zal ik niet vergeten
Rom. 15, 2-7  Moge God u de eensgezindheid geven
Joh. 4, 7-15  Geef mij te drinken.

Bezinning:

Aantonen dat God heel dikwijls de andere gebruikt om onze noden te lenigen. 
En wij moeten in de andere niet onze vijand, niet onze concurrent zien maar wel 
degene tot wie wij ons mogen wenden om Gods antwoord te ontvangen.

Romans 15, 2-7
2Let every one of us give pleasure to his neighbour for his good, to make him strong. 
3For Christ did not give pleasure to himself, but, as it is said, The bitter words of 
those who were angry with you came on me. 4Now those things which were put 
down in writing before our time were for our learning, so that through quiet wai-
ting and through the comfort of the holy Writings we might have hope. 5Now may 
the God who gives comfort and strength in waiting make you of the same mind 
with one another in harmony with Christ Jesus: 6So that with one mouth you may 
give glory to the God and Father of our Lord Jesus Christ. 7So then, take one another 
to your hearts, as Christ took us, to the glory of God.

DE OECUMENISCHE SITUATIE IN BRAZILIË

Het ontstaan van de oecumenische beweging in Brazilië gaat terug tot in de 
19de eeuw en tot de interconfessionele samenwerking tussen protestantse 
missionarissen werkzaam in dat gebied . Aangemoedigd door de tot stand gekomen 
samenwerking van het geheel van de protestantse wereld in 1903, stichtte Erasmo 
Braga, presbyteriaans pastor, twee organisaties: de Evangelische Alliantie en de 
Christelijke Inzet. In 1916 bevorderde het Congres van Panama, gewijd aan de 
interconfessionele missionaire samenwerking in Latijns-Amerika, opmerkelijk deze 
initiatieven. Als gevolg van dit Congres werd een Comité voor de samenwerking 
in Brazilië opgericht. Negentien kerkelijke gemeenschappen maakten er deel van 
uit o.a. Kerken, gemeenschappen van missionarissen en andere evangelische 
organen … (uittreksel uit de tekst voorgesteld door de Raad van de oecumenische 
Kerken Commissie Geloof en Constitutie).12

7e dag 8e dagzaterdag 24 januariBewijzen… 



In de stad kwamen velen tot geloof door het getuigenis van 
de vrouw. (Joh. 4, 31)

Lezingen:

Ex. 3, 13-15  Mozes bij het brandende braambos.

Ps. 30 Heer, U trok mij uit het dodenrijk omhoog.

Rom. 10, 14-17  Welkom zijn zij die goed nieuws verkonden.

Joh. 4, 27-30, 39-40  Velen kwamen tot geloof door het getuigenis van de vrouw.

Bezinning:

Mogen wij authentiek zijn in woord en getuigenis. Laten wij zelf toepassen wat 
we zeggen. Dat wij getuigen zijn van Christus in woord en daad. Jezus’ woord 
verkondigen betekent zich laven aan het levend water zonder daarom beslag te 
leggen op de put.

Rom. 10, 14-17: 
[14] Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen 
ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over 
hem horen als hij niet verkondigd wordt? [15] En hoe kan iemand verkondigen als 
hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed 
nieuws verkondigen.’ [16] Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor 
gegeven, want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?’ 
[17] Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging 
van Christus.
 

13

8e dag zondag 25 januarizaterdag 24 januari Getuigen van Christus…
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VOORSTEL VOOR EEN OECUMENISCHE VIERING.

V: voorgander    L: lector    G: gemeenschap
Uitnodiging tot gebed
V:  Almachtige God, stort in ons uw Geest van eenheid midden onze verscheidenheid
G:  Wek in ons de eerbied die ons gastvrij maakt en ons tot gemeenschap vormt. 
V:  Stort in ons het vuur dat één maakt wat verdeeld is en heelt wat gekwetst is.
G:  Beadem ons met de genade die haat overwint en ons bevrijdt van geweld.
V:  Vervul ons met het leven dat de dood heeft getrotseerd en overwonnen.
G:  Gezegend zij de barmhartige God die Vader is, Zoon en Heilige Geest, en alles 

nieuw maakt. Amen.
Belijdenis van zonden en Kyrie
V:  Nederig als kind van God en als broers en zusters in Christus, ontvangen wij 

Gods barmhartigheid en beantwoorden Zijn oproep om al onze verhoudingen te 
vernieuwen.

L:  Meedogende Christus, Gij genade en vreugde van allen, Gij die ons aanhoort en 
onderwijst, Gij doet telkens weer de hoop herleven en Gij geneest de kwetsuren 
van geest en hart . Wij belijden dat wij niet voldoende hebben geluisterd naar de 
stemmen die anders klonken dan de onze, dat wij niet de woorden spraken die 
genezing brachten en hoop en dat wij door onze manier van leven, anderen die 
nood hebben aan solidariteit en broederlijkheid, hebben uitgesloten.

G:  Heer, ontferm U over ons …(gezongen)
V:  God, Gij bron van barmhartigheid en van genade, schenk ons uw vergeving. 

Moge uw liefde ons zo vervullen dat wij bron van levend water worden, die de 
kracht van uw volk herstelt.. Dat vragen wij door Christus, onze Heer . 

G:  Amen.
Evangelielezing uit Joh. 4, 1-42
Geloofsbelijdenis
Het symbolum van Nicea-Constantinopel of het Symbolum van de Apostelen.
Voorbeden:
L.:  Oneindig barmhartige God, wij vragen uw licht voor ieder van ons en voor onze 

gemeenschap . Schenk ons de genade meer gastvrij te worden en begripvoller 
voor de anderen en zo het lijden verminderen in onze wereld. 

G:  Refrein naar keuze
L:  Oneindig barmhartige God, leer uw kinderen deze liefde, deze gastvrijheid 

en deze eenheid die teken zijn van wat Gij zijt en die Gij verlangt voor de hele 
mensheid. (R)

L:  Oneindig barmhartige God, in naam van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, 
die als vreemdeling te drinken heeft gevraagd aan de Samaritaanse, geef ons dat 
levend water, dat opwelt tot eeuwig leven. 

G:  (R)
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OECUMENISCHE VIERINGEN 

ANTWERPEN
-  Donderdag, 22januari, om 11 u.: oecumenische gebedsdienst in het kader van de 

Bidweek in de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, voorgegaan door Diaken Jozef Van 
Glabbeek

-  Elke donderdag, om 11 u. middaggebed in de Onze-Lieve- Vrouwkathedraal
-  Zondag, 25 januari om 15 u.: centrale oecumenische gebedsdienst, in de 

Damiaankerk (TPC), Groenenborgerlaan 149

BRUGGE
Zondag, 25 januari, om 16 u.: oecumenische dienst. in de Sint-Salvatorkathedraal

Zaterdag, 24 januari, om 18 u. in de de orthodoxe kerk HH. Konstantijn en Helena, 
Ezelstraat 85: Orthodoxe vespersdienst.

BRUSSEL
Donderdag, 22 januari, om 20 u.: in de Sint-Michiels-en-Goedelekathedraal 
oecumenische viering georganiseerd en voorbereid door het I.C.B.  

GENT
Zaterdag, 17 januari,om 18.30 u., in de H. Apostel Andreaskerk (S. Van 
Akenstraat 56): Orthodoxe vespers.
Zondag, 18 januari, om 16 u., in de crypte van de Sint-Baafskathedraal: 
oecumenische viering

HASSELT
Woensdag, 21 januari om 19.30 u., in de Sint-Quintinuskathedraal: 
oecumenische gebedsdienst

GENK 
Vrijdag, 23 januari om 19 u., in de Oekraïens – Orthodoxekerk, Hulshagenstraat: 
oecumenische gebedsviering

KNOKKE-HEIST 
Vrijdag, 23 januari, om 19 u. in de Margarethakerk:  
oecumenische viering

OOSTENDE 
Donderdag, 22 januari in de Anglikcaanse kerk, Langestraat 102:  
oecumenische viering

Onze Vader (gebeden of gezongen)
Zegen, gebed en zending
V:  Moge de Heer onze God u zegenen en behoeden.Moge Jezus Christus, Bron van 

levend water, achter u staan om u te beschermen. Moge de heilige Geest u leven 
geven om uw gedachten te heiligen. Mogen Zij in u hun woning vestigen. 

G:  Amen
Vredewens uitwisselen.
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BEVOORRADINGSCENTRA

Interkerkelijk Comité voor Brussel 
Adolph Maxlaan 55/1, 1000 Brussel 

Tel. 02/218 63 77 of  02/374 50 28 
e-mail  : contact@c-i-b.be 

Web: www.c-i-b.be  
IBAN: BE02 0001 0528 7840 (BIC: BPOT BE B1)  

Permanentie: maandag: 14 tot 16 u.
ê

Brussel Onthaal – Open Deur 
Taborastraat 6, 1000 Brussel – Tel. 02 511.81.78 – Fax 02/502 76 96

ê

Benedictusheem 
Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8000 Brugge – Tel. 050/40 61 94

ê

De Drie Leliën 
Leopoldlaan 59, 2000 Antwerpen – Tel. 03 231 03 39 – Fax 03/233 47 66 

ê

De Oude Linden n.v. Centrum voor liturgie en pastoraat 
Abdijstraat 40c, 2260 Tongerlo-Westerlo – Tel. 014/53 82 13 – Fax 014/53 82 14

ê

De Talentade cvba 
Bosdreef 5, 8820 Torhout – Tel. 050/74 56 42 

ê

Liturgisch Centrum 'Castrum' Abdij van Keizersberg 
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven – Tel 016/31 00 65 – Fax 016/31 00 66 

ê

Pascali 
Nederpolder 16, 9000 Gent – Tel. 09/233 40 30 – Fax 09/234 08 20

ê

Religieus centrum Abdij AFFLIGEM 
Abdijstraat 6, 1790 Affligem – Tel. 053/ 67 31 55

ê

Pastoraal Informatiecentrum 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt – Tel. 011/24 90 10 – Fax 011/23 16 54

ê

L.K.D. Abdij DENDERMONDE 
Dijkstraat 32-34 9200 DENDERMONDE


