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  VOORBEREIDING 
  
 
Orgelspel - Geïmproviseerde partita over Psalm 25  
 
Welkomstwoord - door de ouderling 
 
Stilte voor persoonlijk gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Aanvangslied - Psalm 25: 1, 2 –  Heer, ik hef mijn hart en handen 
 
Bemoediging - door de ouderling:  
 
  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
         allen:  
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Gebed op de drempel - door de ouderling:     (naar Psalm 25: 15-21) 
 

  Onze ogen zijn steeds gericht op de HEER: 
        Hij zal onze voeten uit de strik bevrijden. 
   

  allen: Wend u tot ons, ontferm u over ons, 
          want alleen zijn wij hulpeloos 
   

  Verruim ons benauwde hart, 
       bevrijd ons uit onze beklemming. 
       Neem onze zonden van ons weg. 
       Waak over ons en red ons 
       beschaam ons niet, bij U schuil bij wij 
 

  allen: Mogen onschuld en oprechtheid ons bewaren, 
           bescherm ons: wij bouwen op U, alleen op U. 
 

  Door Jezus Christus, onze Heer. 
   

       allen: Amen         
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming - afgesloten met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DIENST VAN HET WOORD 
 

 
Groet - door de voorganger:  
 

  De Heer zij met u 
 
            allen:  
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Bloemschikking -  
 

  Uit liefde voor jou 
  Dit is het thema in de 40 dagen tijd. Elke week is er een 
  schikking rond dit thema. Meeleven uit liefde voor de ander 
  is geen recht pad. Hiervoor staat de krulhazelaar met zijn 
  kronkeltakken. 
  Het water verwijst naar Jezus, onze bron. Hij ziet de  
  Samaritaanse vrouw en spreekt woorden die verbinding 
  zoeken. Vandaar de spiegel die verbindt en reflecteert.  
  De krans is gemaakt van de krulhazelaar, als cirkel die geen 
  begin en geen einde kent. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel  
 
Lezing - Exodus 17: 1-7 
 

  [1] Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, 
van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de 
HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn 
om te drinken.  [2] Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons 
water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u 
de HEER op de proef?’  [3] Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef 
het klagen. ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ zeiden ze tegen 
Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ [4] 
Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er 
hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’  [5] De HEER antwoordde 
Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. 
Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg.  
[6] Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er 
water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het 
bijzijn van de oudsten van Israël.  [7] Hij noemde die plaats Massa en Meriba, 
omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar 
de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons 
midden of niet?’ 
 
Zingen - Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang 
 
Evangelielezing - Johannes 4: 5-26 
 

  [5] Jezus kwam 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.’   
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[13] Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,  
[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: 
‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer.  [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 vereren 
wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; 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 vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt 
mensen die Hem zo aanbidden,  [24] want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, 
moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.’  [25] De vrouw zei: ‘Ik weet 
wel dat de Messias zal komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer hij komt zal 
hij ons alles vertellen.’  [26] Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met 
u spreekt.’ 
 
Zingen - Lied 321: 1, 2, 3, 5 – Niet als een storm, als een vloed 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel - Praeludium und Fuge in e-moll - J.S. Bach/J.C. Kittel  
 
Zingen - Gezang 487: 1, 3 - De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
       uit Liedboek voor de Kerken  
 
  1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
      ben ik opnieuw geboren en getogen. 
      Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
      gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
      Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
      en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
  3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
      Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 
      Gij hebt onszelf ontvankelijk gemaakt, 
      zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
      zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
      zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
 
  MAALTIJD VAN DE HEER 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Aankondiging van collecten - 1. Kerk in Actie/ binnenlandsdiaconaat 
       2. Kerk 
       Toelichting op blz. 8 
 
Uitnodiging 
 
Tafelgebed -  
 

  Vrede met u allen. 
 

  allen:  VREDE OOK MET U. 
 

  De harten omhoog! 
 

  allen:  WE HEFFEN ZE OP TOT DE HEER! 
 

  Laten wij danken de Heer, onze God. 
 

  allen: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN! 
 

   U komt onze dank toe, HEER onze God,  
  (………..)     zingen wij U toe 
 
  allen zingen: Lied 985: 3 – Heilig, heilig, heilig 
 
  Wij danken U om Jezus uw Zoon………. 
  Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
 

  allen: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ  
          ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
          ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.  
     MARANATHA!   (Maranatha betekent: “Heer, kom!”) 
 
  Bijeen tot de gedachtenis aan Christus  (...) 
  door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden: 
 
  Onze Vader die in de hemel 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. 
 
Vredegroet 
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Onder orgelspel komen we rij voor rij naar voeren om een bordje en 
kopje te ontvangen 
  
Woorden bij het delen van brood en beker 
  
Dankgebed 
 
 
  ZENDING EN ZEGEN 
 
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied - Lied 23c - 1.allen, 2.vrouwen, 3.allen, 4.mannen, 5.allen -  
       Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
 
Zegen 
 

 allen:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Orgelspel - Praeludium in g-moll - D. Buxtehude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de orgelmuziek: 
Ook deze zondag opnieuw verstilde danwel strenge orgelmuziek. Een 
kort, emotioneel, preludium en fuge van een Bach-leerling, J.C. Kittel. 
Een deel uit de zgn. 8 kleintjes. 
Aan het eind van de Lübeckse componist Dietrich Buxtehude een streng 
werk in de mineur toonsoort g-moll. Een a-typisch werk voor deze 
componist: nauwelijks stylus phantasticus, maar veelal streng 
contrapunt waarin de componist eerder terug in de tijd kijkt, dan 
vooruit. 
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Toelichting bij de eerste collecte: 
 

Omzien naar gevangenen (binnenlands diaconaat) 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel.  
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland waarbij 
wordt omgezien naar gevangenen en hun familie, gevangenen worden 
bezocht tijdens hun detentie en hen een nieuwe kans in de 
maatschappij wordt geboden. 
Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale 
herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 
15 jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om vaders - 
meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten 
doen.  
Wat betekent dit project voor Chris? “In de gevangenis was er niemand 
die me kon helpen. Ik was alles kwijtgeraakt: mijn vrouw, mijn familie, 
mijn bezittingen. Heel mijn leven was weg. Al snel kwam vrijwilliger Jan 
me bezoeken. Ik dacht ‘Wie is er nu zo gek om naar de bajes te komen 
om met mij te praten?’. Dat luisterende oor, zonder enig oordeel. Echt, 
ik weet niet wat ik zonder die goede gesprekken had gemoeten. Jan gaf 
me moed om door te gaan, ik ervaarde dat er van me gehouden werd 
buiten de gevangenis, hoe dan ook.” 
U kunt uw bijdrage geven via de church-app, in het diaconiemandje bij 
de uitgang of overmaken naar 
Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50 met vermelding van 
Omzien naar gevangenen zondag 12 maart 2023. We bevelen 
deze collecte van harte bij u aan! 
 
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
              Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
 
 
 
 
 
 
Meditatie in de 40-dagen-tijd 
Iedere maandag in de 40-dagen-tijd, van 27 februari tot en met 
maandag 3 april van 19.30 -20.30 uur is er meditatie-tijd in de Grote 
Kerk. 
Iedereen is welkom voor een uurtje stilte en bezinning.  
Ook als je maar één maandag-avond mee kunt doen: welkom! 


