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Opgang 
- Klokken luiden 
- Orgelpreludium over Lied 538 
- Welkom door de ambtsdrager van dienst 
 
Intrede 

(allen gaan staan) 
 
- Stil gebed 
 
- Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G: Schepper van leven tegen de dood. 
 
- Gebed van toenadering 

V: Wees ook hier aanwezig, 
 Geest van leven, levende God. 
G: Bevrijder van slaven. 
V: Wees ook hier aanwezig, 
 Geest van leven, levende God, 
G: Bevrijder van geweld en verdrukking. 
V: Maak ons open en ontvankelijk 
 voor het goede en bevrijdende  
 dat ons wordt voorgeleefd in de verhalen  

die we horen: 
G: De weg naar een wereld die goed is. 
V: Houd ons voor ogen Jezus, uw Geliefde,  

die heel de weg gegaan is. 
 Die zo geworden is: uw levende woord, 
G: Uw kind van hoop tot op vandaag. 
V: Wees ook hier aanwezig, 
 kom God, in ons midden, 
G: Schepper van leven tegen de dood. 
 AMEN! 

 
- Intochtslied:  Ga met ons mee op onze wegen. 
 t. Henk Jongerius 
 m. Chris van Bruggen 
 

 
 
2. Schenk ons een woord als wij U roepen. 
Wees ons een licht op onze weg, 
wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
 
4. Schenk ons het brood om van te leven. 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
 

(allen gaan zitten) 
 
- Kyriëgebed, met gesproken responsie 
V: … daarom roepen wij tot U: 
G: Heer, ontferm U! 
 
- Zingen: Lied 547: 1, 2, 3 en 4 
 
De Heilige Schrift 
 
- Gebed bij de opening van de Schrift 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
- Schriftlezing:  De tien Woorden (Geboden) 

Samenvatting- parafrase- 
Dienstboek I  842 naar Ex. 20 1-17 

 
Ik ben de Eeuwige, uw God; 
Ik heb u uitgeleid, 
weg uit het diensthuis. 
 
Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. 
 
Gij zult u geen beeld maken van enig schepsel 
en daarvoor buigen en het dienen. 
Gij zult de Naam van de Eeuwige, uw God, 
niet voor niets gebruiken. 
 
Onderhoud de rustdag. 
Dan zult gij geen werk doen, 
en niemand die met u is. 
Heilig is die dag en gezegend. 



 
Eer uw vader en moeder, 
opdat uw dagen verlengd worden  
in het land dat de Eeuwige, uw God, u geeft. 
 
Gij zult niet doodslaan. 
Gij zult elkaar niet ontrouw zijn. 
Gij zult niet stelen. 
Gij zult geen onwaarheid spreken tegen uw naaste. 
En gij zult uw zinnen niet zetten op wat van uw naaste is. 
 
Het grote Gebod (Mat 22, 37-40) 
 
“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met  geheel uw hart 
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand 
Dit is het grote en eerste gebod 
Het tweede , daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.  
Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten” 

 
- Zingen:  Lied 320: 1, 3 en 5 
 
- Schriftlezing:  Johannes 4:5-30 
 

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 Jezus 
antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst 
krijgen, 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: ‘Ik begrijp dat 
U een profeet bent, heer. 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 vereren 

wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; 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 vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt 
mensen die Hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus 
wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en 
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: ‘Ik ben het, 
degene die met u spreekt.’ 
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze 
verbaasden zich erover dat Hij met een vrouw in gesprek 
was. Toch vroeg niemand: ‘Waar bent U op uit?’ 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. 

 
- Zingen:  Lied 188 
 
- Uitleg en verkondiging 
 
- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 
 
- Zingen: Lied 653:  1, 3, 5 en 6 
 
Gaven en Gebeden 
 
- Inzameling van de gaven  
  (bussen bij de uitgang of digitaal, zie ook      
   zondagsbrief) 
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- Voorbede 
 
- Stilgebed   
 
- Onze Vader 
 
Zending en Zegen 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

(allen gaan staan) 
 

- Zingen:  Lied 556: 1, 2 en 3 
 
- Zending en Zegenbede  

 
 
- Orgelpostludium over Lied 568a “Ubi caritas” 


