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Orgel-, pianospel 
 
Welkom 
 
Bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,   
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. zijn genade en vrede zij met u allen 

a. Amen 

 
Drempelgebed 
v.  Trouwe God, 
 hier zijn wij, 
 mensen onrustig 
 en soms ook vol verlangen 
 naar wat zo gemist wordt. 
 Zie ons in onze onrust, in ons verlangen. 
 Breng ons leven op adem 
 en vergeef ons wat anders had moeten gaan. 
 Richt onze voeten op wegen van vrede. 
 AMEN. 
   
 
Orgel, piano: Lied 25a: 1 
 
Gedicht (tekst lied 25a) 

Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 
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, 
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Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 
Kyriegebed 
 
Orgel, piano: lied 301g  
 
Inleiding op het thema: De dorstigen drinken geven; dorst ….. 
 
Uit Mattheus 25: werken van barmhartigheid - vandaag: de 
dorstigen drinken geven. 
34

 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. 

35
 

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, 
36

 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 
mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 
 
Gedicht (lied 188) 

Bij de Jakobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse. 
 
Als je wist, sprak Hij, 
van Gods gave, jij zou mij 
nu om levend water vragen. 
Water dat Ik geef 
lest je dorst zolang je leeft, 
laaft je alle dagen. 
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 
 
Als een springfontein 
zal dit water in je zijn, 
de vervulling van verlangen. 
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Kruik, wat klink je hol, 
met je buik van leegte vol. 
Breek om te ontvangen. 
 
Meer dan Jakob, Gij 
die uw bron ontsluit voor mij, 
laat uw zegeningen stromen, 
Christus die mij drenkt 
en mij levend water schenkt, 
laat mij tot U komen. 
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 

 
Piano, orgel: lied 650: 1 en 2 
 
Lezing Johannes 4, 1-15 
1
 Toen 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 –, 
3
 verliet hij 

Judea en ging weer naar Galilea. 
4
 Daarvoor moest hij door Samaria 

heen. 
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
 ‘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 
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geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen 
om water te putten.’  
 
Piano, orgel: Lied 653: 1 en 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte - Orgel-, pianospel 
 
Gedicht: Lied 804 
 
De Heer heeft naar mij omgezien! 
Ik had geen leven meer, indien 
Hij mij had laten dolen, klein 
in eindeloosheid der woestijn. 
 
Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem, 
hoor in de eenzaamheid zijn stem. 
De bron des levens is vlakbij, – 
Gods toekomst opent zich voor mij. 
 
Lied 547: 1 en 2 
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 
 
Inzameling van de gaven  
 
Slotlied: lied 538: 1 en 4 
 
Wegzending en zegen 
 


