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-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus: Lied 25 A 
 
-V.       : De Heer is met u allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met u. 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.       : Mijn ogen zijn gericht op U; 
-Gem.: Kom tot onze bevrijding. 
-V.       : Gedenk uw ontferming, God, 
-Gem.: uw liefde de eeuwen door. Amen 
 
-Cantorij: ‘Blessing and honour” 
 
 Blessing and honour, glory and power. 
 Worship and wisdom, high thanskgiving: 
 These all belong to God and the Lamb; 
 Worthy are they of praise evermore. 
 
 Holy is God, sov’reign of all, 
 God who gave birth tot creation; 
 God who is Jesus flesh of our flesh, 
 reconciles all, reconciles all. 
 
 How to turn enemies into close friends 
 and preserve this precious planet; 
 how we should live so all can survive 
 this is Christ’ s cause; these are Gods laws. 
 
 
-Kyrie 
 



-Lied 1008: 2 en 3 
 
 Hoor de bittere gebeden 
 om de  vrede die niet daagt, 
 Zie hoe diep er wordt geleden, 
 hoe het kwaad de ziel belaagt. 
 Zie uw mensheid hier beneden, 
 wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
 klief het duister met uw zwaard. 
 Kroon de menselijke dromen 
 met uw koninkrijk op aard. 
 Laat de vrede eindelijk komen,  
 die uw hart voor ons bewaart. 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Bij de liturgische schikking 
 
 Lied 184 uit ’De  weg die je goeddoet’ ( A.Govaart) 
 
 
Refrein: 
 
 Kom uit je huis, ga met ons mee, 
 ga mee op weg, wie kom je tegen? 
 Je weet niet wat je ziet, 
 gelooft je oren niet, 
 maar gaat vertrouwen op Gods zegen. 
 
 
 
 
 



 Dit is de bron, in vreemd gebied 
 vermoeid gaat Jezus zitten.  
 Daar komt een vrouw en hij vraagt jaar  
 om water in de hitte. 
 Maar wie is Hij die met mij spreekt, 
 profeet of rare pias, 
 die altijd levend water geeft? 
 ‘Geloof me, de Messias’. 
 
 Refrein 
 
-We ontsteken de kaarsen 
 
-Lezing van de Thora: Exodus 17: 1-7 
 
Zij braken op, heel het volk van de kinderen van Israel, 
uit de woestijn van Sin 
en zij gingen bij monde  van de Eeuwige van de ene naar de 
andere pleisterplaats. Zij legerden zich te Refidim, maar er was  
daar geen water voor het volk om te drinken. 
Het volk twistte met Mozes, zij zeiden: 
“Geef ons water, dat wij drinken!” 
Mozes sprak tot hen: “Waarom twisten jullie met mij? 
Waarom beproeven jullie de Eeuwige?” 
Het volk dat daar smachtte naar water, het volk ging tekeer 
tegen Mozes, het zei: 
“Waarom heb jij ons dan opwaarts doen gaan uit Egypte, 
om ons en onze kinderen en onze kudde te laten sterven van 
dorst?” 
Mozes schreeuwde naar de Eeuwige: “ Wat moet ik met dit 
volk? Nog even en zij stenigen mij!” 
De Eeuwige sprak tot Mozes:  
“Ga voor het aangezicht uit van het volk, 
  neem enkele van Israels oudsten mee 
  en de staf waarmee je de Rivier geslagen hebt, 



  neem die in je hand en ga. 
  Hier ben ik, ik zal staan voor jouw aangezicht 
  daar op die rots bij de Horeb.  
  Sla op de rots, er zal water uit komen, het volk zal drinken.” 
En zo deed Mozes, voor de ogen van Israels oudsten. 
Hij riep de naam van die plaats: Massa en Meriba, 
beproeving en twist, vanwege de twist met de kinderen van 
Israel en omdat ze de Eeuwige beproefd hadden door te 
zeggen: Is de Eeuwige in ons midden of niet? 
 
-Cantorij: Lied 929 
 
-Lezing van het Evangelie: Johannes 4: 5-26 
 
Zo kwam Hij bij het Samaritaanse Sichar, dicht bij het stuk 
grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de 
Jacobsbron is. 
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten: het 
was rond het middaguur.  
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei 
tot haar: “Geef mij wat te drinken.” 
Zijn leerlingen  waren namelijk naar de stad gegaan om eten 
te kopen. De vrouw antwoordde: “Hoe kunt u, Jood, mij om 
drinken vragen?  Ik ben immers een Samaritaanse!” 
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 
Jezus sprak tot haar: “Als je wist wat God wil geven, en wie het 
is die jou om water vraagt, zou je hém erom vragen en dan zou 
hij jou levend water geven!” 
“Maar Heer”, zei de vrouw, “u hebt geen emmer en de put is 
diep- waar zou u water vandaan willen halen? U kunt toch niet 
meer dan Jacob, onze voorvader?  Hij heeft ons die put 
gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn 
vee.” 
“Iedereen die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen,” zei 
Jezus, “maar wie het water drinkt dat Ik geef, zal nooit meer 



dorst hebben. Het water dat Ik geef, al in hem een bron 
worden waaruit water opwelt dat eeuwige leven geeft.” 
“Geef mij dan water, heer, dan zal ik geen dorst meer hebben 
en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te 
putten”, antwoordde de vrouw. 
Toen zei Jezus tegen haar: “Ga je man een roepen en kom dan 
weer terug.” 
“Ik heb geen man”, sprak de vrouw. 
“Je hebt gelijk als je zegt dat je geen man hebt. Je hebt al vijf 
mannen gehad en degene die je nu hebt , is je man niet. Wat 
je  zegt is waar.” 
Daarop zei de vrouw: “Nu begrijp ik, Heer, 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”, zegt Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op 
deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie 
weten niet wat je vereerd, maar wij weten het wel: het heil is 
immers uit 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 
dan doen in geest en waarheid. “ 
De vrouw zei: “Ik weet wel dat de Messias zal komen en 
wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.” Jezus zei tot haar: 
“Dat ben ik, die met je spreekt.” 
 
-Lied 67 uit ‘Op vleugels”( Sytze de Vries) ( cant: 1,2,3, allen 4) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Had jij geweten wat God geeft: 
 Hij die met jou gesproken heeft 
 over jouw dorst – jij – had gevraagd 
 of Hij de kruik die jij daar draagt 
 voor jou met water vullen kon 
 vanuit de ware levensbron. 
 
 Jij, die het ware leven schenkt, 
 Jij, licht der wereld, dat mij wenkt, 
 bron van een stroom die niemand stuit, 
 put Je voor mij in liefde uit! 
 Geef mij dat water, dat ik drink 
 en mij nooit meer de moed ontzinkt. 
 
 Laat wie de eigen dorst erkent 
 in Mij geloven,want Ik ben 
 de bron, de levende fontein, 
 die maakt dat alle dorst verdwijnt. 
 Drink van het water dat Ik geef 
 en dat de ware geestkracht heeft! 
 
 De kinderen van Abraham 
 zijn loten aan de oude stam.  
 En ieder die Gods gave kent 
 wordt op die oude stam geënt, 
 drinkt met wie bij de bronnen staan: 
 de Jood en de Samaritaan. 
 
-Uitleg en overdenking 
 
-Cantorij: ‘Herr, deine Gute  
 
-Voorbeden,  met “Wês hjir oanwêzich ,God fan ‘e machten”,    



  Wês hjir oanwêzich, God fan ‘e machten. 
 Ljocht yn ús fermidden. 
 Wês ús, Heilân, 
 dat wy wer opfleurje; 
 wês hjir oanwêzich. 
 
-stil gebed en Onze Vader 
 
-Aandacht voor de collecte 
 
-Slotlied: Lied 536: 1, 3 en 4 
 
-Zegen  
 
-V.      : In ons huis en in ons hart, 
-Gem: de zegen van God. 
-V.      : In ons komen en in ons gaan, 
-Gem.: de vrede van God. 
-V.       : In ons leven, op onze zoektocht, 
-Gem.: de liefde van God. 
-V.      : Zegene ons zo de Algoede God, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest….. 
 
-Cantorij: “And the peace of God….” (Fillipenzen 4: 7) 
 
 And the peace of God, which passeth 
 all understanding,  
 shall keep your hearts en minds 
 through Jesus Christ our Lord. 
 
 
    

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


