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Thema: Ik ben er voor jou – de dorstigen laven 
Voorganger: ds. Marloes van Doorne 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 42: 1 en 3 (Bart Engeltjes - Chris van Os) 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

3. Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars  

Openingsgebed 

Zingen  Wij gaan de nacht door (De noche) - Taizé 
Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water.  
Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn. 

Voor de kinderen  

Zingen  Ik was hongerig - Elly en Rikkert 
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
Ik was een vreemdeling, jij liet Mij binnengaan 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

Schriftlezing Johannes 4: 5-26 
door Joke van Os  
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jo-
zef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zit-
ten; 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 Samaritanen 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 wa-
ter 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.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga 
uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u 
zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw 
man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet 
bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is 
waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze 
berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij we-
ten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu geko-
men, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen 
die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in 
waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wan-
neer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u 
spreekt.’ 

Zingen  Lied 653: 1, 3 en 7 (Christl Wassenaar - Chris van Os)  
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. 

Overdenking 
  
Orgelspel 

Gebeden 

Weekopdracht Ik ben er voor jou - 7x barmhartigheid  
De dorstigen laven - Geef drinken aan de Voedselbank 

Muziek   The Lord bless you and keep you - John Rutter 

Wegzending en zegen 

Orgelspel


