
PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
CATHARINAKERK 

 

 
    (Chagall: Mozes en Aaron) 

 
    15 maart 2020 

 
 

3e zondag Veertigdagentijd 
Oculi (ogen) 

 
 

kleur: paars, tijd van bezinning, soberheid en ingetogenheid 
 

    aanvangstijd: 10.00 uur 
 
 



-2- 
 
Van harte welkom in de kerk vanmorgen! 
 

In deze 40 dagentijd lezen we uit het boek Exodus, hét verhaal van 
uittocht en bevrijding uit het 1e testament. 
Vandaag horen we hoe Mozes voor de tweede keer geroepen wordt 
en welke belemmering hij voor zichzelf ziet die hem weerhouden om 
gehoor te geven aan de roeping. God kijkt verder dan menselijke 
beperkingen en blijft de bevrijding van mensen voor ogen houden: 
Aaron zal tgo. Farao het woord voeren. 
 
Uit het 2e testament lezen we over de vrouw bij de bron, en wat haar 
vrijmoedig spreken teweeg brengt. 
 
Bij de liturgische schikking:  
In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij 
als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen 
immers alle kleuren samen! De geur van jasmijn geeft ons zin in het 
leven, om in beweging te komen. 
 
Een vrouw -een buitenstaander in Israëlische ogen- wordt door 
Jezus aangesproken. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan 
met de rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen 
naar waarachtigheid. De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt 
het levengevende water te verhullen. Het één kan niet zonder het 
ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld 
geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn 
missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron 
zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle 
kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen. 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus  
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Dick Bresser 
diaken: Marieke Klein  
lector: Peter den Dulk 

collectanten: Peter den Dulk en Wim Verschoor 
          kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Ostinato, F. Mendelssohn 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- wij zingen daarbij: Lied 458 (3x) 

 
Wij gaan staan 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
 

Drempelgebed 
o.  Heer, maak ons uw wegen bekend  
a.   WIJS ONS HET PAD WAAROVER WIJ KUNNEN GAAN  
o.  Denk aan ons met barmhartigheid  
a.  WANNEER WIJ OP ONZE LEVENSWEG VERDWALEN  
o.  Kom ons zelf op die weg tegemoet,  
a.  VERTEL ONS VAN UW TROUW EN GOEDHEID  
o.  Heer, maak ons uw wegen bekend  
a.  EN MAAK ONS VERTROUWD MET UW GOEDHEID. AMEN. 
 
 

Lied 25a (Mijn ogen zijn gevestigd) 
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2 Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 
Vredegroet 
v.  De vrede van de Heer is met u 
g.  OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
Smeekgebed en Kyrie, (geen Gloria in de Veertigdagentijd) 
 

v. …… daarom bidden wij:    
we zingen dan Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5  Wij zoeken hier uw aangezicht 
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2 Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

4 Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

    
3 Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

5 Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 327  
(1e keer voorganger, 2e keer allen)  

 

Schriftlezing: Exodus 6: 2-9 en 28 t/m 7: 7 
 
2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham, 
Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn 
naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen 
mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin 
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zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het gejammer van de 
Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is 
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte 
herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. 
Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik 
zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik 
jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie 
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen 
inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last 
die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land 
brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; 
dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 9Mozes bracht 
dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, 
moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. 
 

28Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes richtte, 29zei hij: ‘Ik ben 
de HEER. Alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de 
farao, de koning van Egypte.’ 30Mozes antwoordde: ‘Ik kom zo 
moeilijk uit mijn woorden, de farao zal niet naar me luisteren.’ 
 

71Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de 
farao staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn. 2Jij moet Aäron alles 
zeggen wat ik je opdraag, en hij moet het woord voeren en de farao 
vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. 3Ik zal ervoor 
zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel 
tekenen en wonderen verrichten. 4Ook dan zal de farao niet naar 
jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten 
voelen en hen zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in 
groepen geordend uit Egypte leiden. 5De Egyptenaren zullen 
beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de 
Israëlieten bij hen weg leid.’ 
6Mozes en Aäron deden alles wat de HEER hun opdroeg. 7Mozes 
was tachtig jaar en Aäron drieëntachtig toen zij zich tot de farao 
richtten. 
 

Lied 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwigheid) 
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2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

  
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Schriftlezing: Johannes 4: 5-30 
 
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 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. 
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‘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.’ 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.’ 27Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze 
verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch 
vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met 
haar?’ 28De 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?’ 30Toen gingen de mensen de 
stad uit, naar hem toe. 
 

l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 653 (U kennen, uit en tot U leven)  
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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. 

Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 

Lied 362 (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát) 
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2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

  

3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dank en voorbeden  
 

Stil gebed  
 

Onze Vader  
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor het Veertigdagenproject: World 
Servants Ecuador. 
 
Orgelspel: Herzlich tut mich verlangen, F. Mendelssohn 
   

  Wij gaan staan 
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Slotlied: 657: 1, 2 en 4 (Zolang wij adem halen) 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen Gezongen Lied 430   

 Voorganger spreekt of zingt, afgewisseld met zingen door allen  
 
v.:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
  zegene ons de grote naam! 
 
Refrein allen: (2x)  

 
v.:  Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
  De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
 
Orgelspel: Fuga in d-moll, F. Mendelssohn 
 

 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 
 


