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Van harte welkom in deze viering op de tweede zondag van de 
veertigdagentijd. De rode draad in de vieringen in deze 
voorbereidingstijd op Pasen zijn de zeven werken van 
barmhartigheid uit Matteus 25: 31-46. 
De naam van deze zondag ‘Reminiscere’ benadrukt die 
barmhartigheid eens te meer. De naam komt uit de openingspsalm 
van deze zondag, psalm 25: ‘Denk aan uw barmhartigheid Heer, aan 
uw liefde door de eeuwen heen’. 
Eén van de werken van barmhartigheid is ‘de dorstigen water 
geven’. We lezen vandaag over de Samaritaanse vrouw bij de bron 
uit Johannes 4. Ze komt bij de put om water te halen maar vindt de 
bron van Levend water. 
Een gezegende dienst gewenst! 
                                                                        Ds. Wijke Greydanus 
 
 
Bij de liturgische bloemschikking: 
 
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ (Mattheüs 25:35) 
 

Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig 
ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In de 
Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Dorst laven is ook kijken 
waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de 
vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. 
Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen 
voor de ziel. 
De glazen zijn deze week gevuld met water waarin blauwe bloemen 
drijven, de kleur blauw verwijst naar de verbinding tussen hemel en 
aarde. Het hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van 
blauwe bloemen.  
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Dick Bresser 
koster: Jan en Coby Kuiperij 

beeld en regie: Catharinastream Team 
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- Orgelspel: Psalm 42 (G.A. Homilius) 
 
- Stilte  
 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 
- Aansteken van de kaarsen  
 
- Orgelspel: Psalm 42 (J. Pachelbel) 
                Wij gaan staan 
 
o.  Onze hulp is de naam van de Heer 
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o.  Eeuwige God, maak ons uw wegen bekend  
g.  WIJS ONS HET PAD WAAROVER WIJ KUNNEN GAAN  
o.  Denk aan ons met barmhartigheid  
g.  WANNEER WIJ OP ONZE LEVENSWEG VERDWALEN  
o.  Kom ons zelf op die weg tegemoet,  
g.  VERTEL ONS VAN UW TROUW EN GOEDHEID  
o.  Maak ons uw wegen bekend  
g.  EN MAAK ONS VERTROUWD MET UW GOEDHEID. AMEN 
 
Lied 25a 
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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  
 

v. ……. daarom bidden wij: 
 

g. ONTFERM U HEER, NAAR DE MAAT VAN UW LIEFDE! 
 ONTFERM U TOCH MET DE RUIMTE VAN UW HART. 
 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v. ……. zo bidden wij: 
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g:  ROEP ONZE NAMEN 
     DAT WIJ U HOREN  
     DAT WIJ WEER ADEMEN 
     DAT WIJ U LEVEN. 
     AMEN.  
 
Schriftlezing: Johannes 4: 1-26 
 
1Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer 
leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2– Jezus 
doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, 3verliet hij 
Judea en ging weer naar Galilea. 4Daarvoor moest hij door Samaria 
heen. 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. 
‘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 



-6- 
 
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.’ 
 

l.   Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.  WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 42: 1 en 3 
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3 Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte - Orgelspel  
 

Lied 1007 

 
3 Melodie A: 

Is je beschutting verloren gegaan, 
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. 

  
4 Melodie B: 

Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. 

  
5 Melodie A: 

Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. 
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6 Melodie B: 

Als eens de dood je zal hebben begroet, 
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 

  
7 Melodie A: 

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, 
met twee lege handen een koningskind zijn. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

v.  …zo bidden wij: 
 
 

g:  GOD IN DE HEMEL, ZIE NAAR UW MENSEN, 
     WIJS ONS DE WEG VAN HET LEVEN. 
 

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 
 

Collecte 
 

Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je bijdrage 
kan gestort worden op het bankrekeningnummer van de 
Protestantste Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. 
Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de 
verdeling: 
1e collecte: diaconie voor ¼, 2e Collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte: 
Diaconaal project 40dagentijd: ½.   
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
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Bij de 3 collecte: In Nederland gaan er steeds minder mensen naar 
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk 
zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet 
losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen 
jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland 
ontstaan. Ook de PGD heeft een pioniersplek onder de naam 
‘Spoorzoeken in Slangenburg’.  
 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk 
pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Van harte 
aanbevolen! 
 
Orgelspel 
             We gaan staan 
Slotlied: 653: 1 en 3 
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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. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 

v.   ………..    
 

g.   AMEN.    (gesproken) 
 
             We gaan zitten 
 
Orgelspel: Lied 653 U kennen, uit en tot U leven (M. Reger) 
 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl een aantal foto’s van gemeenteleden die ons 
groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze tijden 
waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
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Liturgische schikking 40-dagentijd 2021 
 
‘7 keer meeleven’ is het thema van dit jaar en elke zondag staat er 
één van de zeven werken van barmhartigheid centraal.  
Wie omkijkt naar diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt 
(de gevangene, de dorstige, de hongerige…) heeft begrepen waar het 
God werkelijk om te doen is. De zeven werken van barmhartigheid als 
richtlijn om lief te hebben. 
 
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen 
steeds een hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in het 
woord barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het 
hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander 
ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van 
benaderbaar.  
In de zeven glazen, die elke week gevuld worden met natuurlijke 
materialen, komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de 
zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst. 
 


