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Moment van verstilling 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: lied 210 vers 1 en 2 – God van hemel, zee en aarde 
                                                                         (staande) 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 
    Amen. 
 
v. Genade, licht en vrede, met u, met jou.  
a. Wij danken God.  
 
v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen. 
                                   (we gaan weer zitten) 
 
Zingen: lied 25a vers 1 en 2 – Mijn ogen zijn gevestigd 
          

Gebed om ontferming 
Tijdens dit gebed zingen we enkele keren: lied 301e  - Kyrie eleison 
 

Zingen: lied 42 vers 1 en 3 – Evenals een moede hinde 
 
Gebed van de zondag 
 
De kinderen in het midden 
 
Zingen: Ga je met ons mee op reis?  
 
de kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing: Exodus 7 vers 1 – 7 (water uit de rots: Massa en Meriba) 



 
Zingen: lied 105 vers 16 en 18 – God laafde hen in dorre streken 
         
Lezing : Johannes 4 vers 5 – 30 

      (ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse bij de Jakobsbron)  
 
Zingen: lied 188 – Bij de Jakobsbron 
             (coupletten: zanggroepje; refrein: allen)  

     
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 

 Georg Philipp Telemann – O Lamm Gottes unschuldig 
 
Zingen: lied 653 vers 1 en 3 – U kennen, uit en tot U leven  
 
Aandacht gebed voor gewas en arbeid 
 
Zingen: Hoor, als wij eendrachtig bidden (melodie lied 1008) 
       (Sietze de Vries - het liefste lied van overzee deel 2 nr. 23) 

 
1 Hoor als wij eendrachtig bidden 2 Voer uw wereld naar de vrijheid! 
dat de wereld wordt geheeld,  Uit haar wanhoop opgestaan, 
al wat onze aarde voortbrengt zal zij, haat en nijd te boven, 
goed en eerlijk wordt verdeeld, dan haar weg in vrede gaan. 
dat de daadkracht van de liefde Toon hoe liefde angst doet smelten, 
onze woorden aanbeveelt.  hoop door goedheid kan ontstaan. 
 
3 Wat het rijke leven dood maakt, 4 Schepper God, Gij die dit leven 
wijken zal het, wereldwijd:  met uw eigen naam bedacht, 
trots op status, ras of scholing, stel ons Christus’ weg voor ogen 

al wat met uw schepping strijdt. die ons dichter bij U bracht; 
Laat ons ogenblik van leven  dat de aarde door ons toedoen 
vol zijn van gerechtigheid.  haar bestemming vinden mag. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
de kinderen komen terug  
 
Slotlied met de Joiners: lied 289 vers 1 en 3                        (staande) 
                                       Heer, het licht van uw liefde schittert 
Uitzending en zegen 
 gezongen: Amen, amen, amen!  

 
Inzameling van de gaven bij de uitgang 



Tekst bij de symbolische bloemschikking: 
Een Samaritaanse vrouw wordt door Jezus aangesproken bij de 
Jakobsbron. Een bijzondere ontmoeting! Jezus’ woorden raken haar kern, 
haar diepe verlangen naar waarachtigheid. Jezus wijst haar op het 
levende water, dat ook voor haar een blijvende bron kan zijn: water om 
geur en kleur te geven aan ons leven. Dat symboliseert de geurige 
jasmijn. 
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