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Mededelingen van de kerkenraad  
 
Intredelied: Lied 209 (koortje) 
 

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,  
wend naar ons toe uw licht gelaat.  
Uw Geest die in de waarheid leidt  

zij onze gids in deze tijd.  
 

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht  
op U die ons verstand verlicht,  

opdat uw naam ons steeds nabij,  
uw lof op onze lippen zij,  

 
3. totdat met alle engelen saam  

wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’,  
en zien U in het zalig licht  

van aangezicht tot aangezicht.  
 
 
 
Voorbereiding  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 92: vers 1 en 7 (koortje) 
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1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig 

Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,  
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand 

geborgen.  
 

7. Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,  
staan bij de levensbron de nederige vromen.  

Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht  
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.  

 

Aansteken paaskaars  
 
Stilte  
 
Kyrie 
 
Glorialied: Lied 305 (koortje)  
 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  

Vier de vrede die Hem heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  

zie ons vol ontferming aan!  
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2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  

is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  

steek ons met uw stralen aan!  
 

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  

vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron,  

maak de tongen los voorgoed!  
 

Dienst van het woord 
 
Inleiding op de lezing 
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest  
 
Lezen: Johannes 4: 5-26  
5Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht 
bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef 
gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het 
was rond het middaguur. 7Toen kwam er een 
Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen 
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haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen 
waren namelijk naar de stad gegaan om eten te 
kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als 
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met 
Samaritanen om. 10Jezus 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? 12U 
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.’ 16Toen 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 
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mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man 
niet. Wat u zegt is waar.’ 19Daarop zei de vrouw: 
‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet 
bent! 20Onze 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. 22Jullie weten niet wat je vereert, 
maar wij weten dat wel; de redding komt immers 
van de Joden. 23Maar 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, 24want God 
is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in 
geest en in waarheid.’ 25De vrouw zei: ‘Ik weet wel 
dat de messias zal komen’ (dat betekent 
‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles 
vertellen.’ 26Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, 
degene die met u spreekt.’ 
 

Zingen: Lied 793: vers 1 en 3 (koortje)  
 

1. Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt  

door uw hand elkaar gegeven,  
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door uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op uw toekomst hopen,  

gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen  

in uw grote bruiloftsstoet.  
 

3. Bron van liefde, licht en leven,  
laat uw vreugde in ons zijn;  

is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen  

zó dat zelfs de dood niet scheidt;  
niets kan liefde overwinnen –  
liefde heeft de eeuwigheid.  

 

Overdenking  
 
Lied 653: vers 1, 2 en 3 (koortje)  
 

1. U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons aan ’t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  

o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!  
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2. Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijze van de eeuwigheid;  

Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd,  

Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.  

 
3. Gij zijt het water ons ten leven;  

de bronnen van de eeuwigheid  
zijn ons ter lafenis gegeven,  
zijn doorgebroken in de tijd.  

O Gij, die als een bron ontspringt  
in elk die tot U komt en drinkt.  

 
 

Gebeden en gaven  
 
In memoriam mevr. Rie Lantinga 
  
 aansluitend orgelspel van lied 601 
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 
Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied: lied 419 (samenzang) 
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1. Wonen overal nergens thuis  
aarde mijn aarde mijn moeders huis  

vallende sterren de schim van de maan  
mensen die opstaan en leven gaan  

mensen veel geluk.  
 

2. Wonen overal nergens thuis  
handen en wandel en huis na huis  

loven en bieden op waarheid en waan  
wagen en winnen en verder gaan –  

mensen veel geluk.  
 

3. Wonen overal bijna thuis  
aarde mijn hemel mijn vaders huis  

stijgende sterren de lach van de maan  
mensen die dromend een stem verstaan –  

mensen veel geluk.  
 

Zegen  
 
Lied 425 (samenzang)  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
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Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
 
 
Na de dienst kunt u uw gave geven in de daarvoor 
bestemde mandjes voor in de kerk  
 
1e: Stichting Noaberhulp SAJOCAH  
Deze stichting biedt gehandicapte mensen, m.n. 
kinderen, in Kameroen meer kansen op zelfstandig 
functioneren. Zo’n honderdvijftig lichamelijk en 
geestelijk gehandicapte kinderen worden be-
handeld in een revalidatiecentrum. Ook is er een 
goed ingerichte orthopedische werkplaats. De 
instrumentmakers worden door vrijwilligers uit 
Nederland medisch en technisch begeleid.  
 
2e: Eigen missionair werk  


