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Liturgie van zondag 28 februari 2021 
in de Slangenburgse kerk

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Thema: DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

voorganger ds. Helma van Loon
organist Maarten Barneveld

VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: Als je dorst hebt, Elly en Rikkert
https://www.youtube.com/watch?v=HXK0HoDl6pk

Als je dorst hebt, als je dorst hebt, mag je bij Mij komen
Want Ik ben de bron, zegt Jezus, die zal blijven stromen
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Drink nu levend water, fris als een fontein
Drink nu levend water, laat het in jou zijn

Als je dorst hebt, als je dorst hebt, mag je bij Mij komen
Want Ik ben de bron, zegt Jezus, die zal blijven stromen

Drink nu levend water...
Een bron van eeuwig leven
Drink nu levend water...

Stilte

Bemoediging en groet
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Amen.

Inleiding + uitleg bloemschikken

Kyriegebed met als refrein: het kyrie van LB 547 (gesproken)
V Voor mensen die op zijn, moe gestreden, moe geleden,

wees een bron, o Heer, wees voor hen een bron van levend water, 
zo bidden wij: 

A Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

V Voor mensen die de hoop verloren, de hoop op beter, de hoop op anders, 
wees een bron, Heer Jezus, wees voor hen een bron van levend water, zo bidden wij:

A Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

V Voor mensen die dorsten, maar de bron niet vinden, niet willen vinden, niet kunnen
vinden. Wijs hun de weg, o Heer, dat zij het water ten leven vinden, 
zo bidden wij:

A Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

V Voor de moedelozen en de moedigen, voor de hopelozen en de hopenden,
voor de zoekers en de vinders, wees een bron, o Heer, een bron van levend water, 
in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die het ons wil geven,
van wie wij mogen ontvangen, levend water, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Lied: LB 247 (orgel)

SCHRIFT
Gebed
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Schriftlezing: Matteüs 25: 31-40
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen,
zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samen-
gebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de
bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de
koning tegen de groep rechts van zich zeggen: ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en
neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd
is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien
en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in
de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?’
En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een
van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Lied: LB 538: 1 (orgel)

1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

Schriftlezing:  Johannes 4: 1-15
Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er
ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat
–, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. 
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon
Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de
bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water
putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar
de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om
drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samari-
tanen om. 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.’ ‘Maar heer,’ zei de
vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan
halen? 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.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal
weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘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.’ ‘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.’
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Lied: LB 653: 1 (orgel), 3 (gesproken) en 7 (orgel)
1 U kennen, uit en tot U leven,

verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

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.

7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Preek

Orgelspel
TOEWIJDING

Lied: LB 561: 1, 2 en 3 (orgel), 4 en 5 (gesproken)
1 O Liefde die verborgen zijt

in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Gebeden

Slotlied: LB 791: 1, 4 (orgel), 5 (gesproken), 6 (orgel)
1 Liefde, eenmaal uitgesproken

als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Zending en zegen

Orgelspel
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