Gewone orde van dienst op zondagmorgen Hoeksteen
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Nieuwe Liedboek (NLB) 25 a: 1 en 2 Mijn ogen zijn gevestigd
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied: Evangelische liedbundel 8/ Opw 281: Als een hert dat verlangt naar water
Gebed
Kindermoment
Projectlied Vertel het maar:
Wij zijn op weg naar het moment
dat alles anders is voorgoed,
want Jezus die ons falen kent,
Hij sterft voor ons, maakt alles goed.
couplet:
Luister, nu is het bijna tijd.
Jezus gaat naar Getsemane.
Hij bidt en voert een zware strijd,
geen enk’le leerling waakte mee.
Schriftlezing (1e): Exodus 17: 1 – 7
Lied: NLB 670: 1 – 3 en 6 Kom Schepper, Geest
Schriftlezing (2e)(lector) Johannes 4: 4 – 19, 25 - 30 en 39
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de Jakobsbron (bij Sichar) 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 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! (…)

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: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een
vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met
haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar:
29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen
de mensen de stad uit, naar hem toe. (…)
39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw:
‘Hij weet alles van me.’
Lied: NLB 139: 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Preek
Lied : NLB 139: 8 en 14 Ik loof U, die mijn Schepper zijt
kinderen komen terug uit de nevendienst met het voorbedenboek;
Collecten: er zijn twee collecten waarvan het doel door de voorganger wordt aangekondigd
Gebeden
Slotlied: NLB 723: 1 Waar God, de Heer, zijn schreden zet
Zegen, besloten met een driemaal gezongen amen.

