
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM 
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13 juni 2021 
 

kleur: groen, de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 
 

aanvangstijd: 10.00 uur 
 

Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen  
 
Lied: Psalm 42: 1  (we gaan staan) 
 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
v. Trouwe God, 
 wij danken U dat uw licht 
 over ons leven valt. 
a. GEEF ONS OOG VOOR UW NABIJHEID. 
v. Vergeef ons als we geen oog hebben gehad 
 voor onze naaste. 
a. RICHT ONZE VOETEN OP WEGEN VAN VREDE 
 AMEN. 
 
Lied: Psalm 42: 3 
 
(we gaan weer zitten) 
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Smeekgebed en Kyrie 
v. …… zo bidden wij 
a. HEER, ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS. 
 
Gloria: LB 150a: 1 en 3 

 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 
v.  Alles wat er staat geschreven, 
a. HEER DOE ONS VERSTAAN, 
v.  want uw woorden zijn ons leven, 
a.  SPREEK ONS AAN.  
v.  Gij gaat onze aarde te boven, 
a.  ZEND UW ADEM NEER, 
v.  heel de aarde moet U loven 

meer en meer. 
a. AMEN. 
 
Schriftlezing: Micha 4: 1-7 
1  Eens zal de dag komen  
 dat de berg met de tempel van de HEER 
 rotsvast zal staan,  
 verheven boven de heuvels,  
 hoger dan alle bergen.  
 Volken zullen daar samenstromen,  
2 machtige naties zullen zeggen:  
 ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  
 naar de tempel van Jakobs God.  
 Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,  
 en wij zullen zijn paden bewandelen.’  
 Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,  
 vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  
3 Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,  
 over grote en verre naties een oordeel vellen.  
 Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  
 en hun speren tot snoeimessen.  
 Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,  
 geen mens zal meer weten wat oorlog is.  
4 Ieder zal zitten onder zijn wijnrank  
 en onder zijn vijgenboom,  
 door niemand opgeschrikt,  
 want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.  
5 Laat andere volken hun eigen goden volgen –  
 wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,  
 voor eeuwig en altijd.  
6 Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER –  
 zal ik de kreupelen verzamelen,  
 de verstrooiden bijeenbrengen,  
 verenigen wie ik onheil heb gebracht.  
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7 De kreupelen zal ik sparen,  
 van de verdrevenen maak ik een groot volk,  
 en op de Sion zal de HEER hun koning zijn,  
 van nu tot in eeuwigheid. 
 
Lied: LB 605: 1, 2 en 5 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 1-26 
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 Samari-
taanse!’ 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 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: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een 
profeet bent! 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 weten niet wat je ver-
eert, maar wij weten dat wel; 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 in geest en in waarheid. De 
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat 
doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat 
betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 
 
Lied: LB 653: 1 en 3 

 

Uitleg en verkondiging  
 

Stilte gevolgd door Pianospel 
 

Lied: LB 321: 1, 3 en 7 
 
Gedicht: (LB 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. 



 

 

 
Gebeden:  
- 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. 
 
Slotlied: LB 538: 1, 3 en 4 (we gaan staan) 
 
Zending en zegen 


