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Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Psalm van de zondag: Psalm 23c vers 1 t/m 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 

3  Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
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4  Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 

5  Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 

Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met gezongen ‘Kyrie eleison’ 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 

 

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.’ 13Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit 
water drinkt zal weer dorst krijgen, 14maar 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 
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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: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. 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 vereren 
wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt 
immers van de Joden. 23Maar 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, 24want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat 
doen vervuld van Geest en 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: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ 

 

Zingen: Lied 283 vers 1 t/m 5 
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2  En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 

3  Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 
 

4  Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 
 

5  Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 848 vers 1 t/m 4 
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3  De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 
 

4  Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 

Gebeden 
 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor 
Zending in Zambia. De tweede collecte is bestemd voor de 
kerk. 
 

Duizenden gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen 
onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. 
Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen 
voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden 
doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en 
zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het 



7 

 

lukt hen niet om schoolkosten te betalen, ze hebben bovendien 
geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede en werken als dienstmeisje of dagloner, of ze verkopen 
iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze 
kinderen om te kijken. Deze collecte past in het streven naar 
betere ondersteuning voor weeskinderen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zambia’. 
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 19 maart’. 

 

Slotlied: Lied 850 vers 1, 3, 4, 5  (op de melodie van Lied 248) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wie zijn wij dat wij zouden weten 

de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis? 

 

1 Geen   taal      bij    mach - te         U        te      me-ten, 

geen  woord    toe   -   rei - kend     om       het    licht 

te      schat  -  ten     van     uw      eeu - wig    we-zen. 

Wie    zijn   wij     voor      uw      aan  -  ge  -  zicht? 
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4  Hoe zouden wij U kunnen peilen? 

Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
Verborgen blijven uw geheimen, 
uw schepping maakt ons sprakeloos. 

 

5  Geen mens bij machte uit te leggen 

wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 

en dorsten naar uw onderricht. 
 

Wegzending en zegen,  
 door gemeente zingend beantwoord met ‘Amen’ 
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