Zondag 31 juli 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Thema: ‘Bron van levend water’
Voorganger:
ds. Joep de Valk, Domburg
Welkom en mededelingen:
Reineke van Wouwe
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim van Liere
Lezen: Wim van Liere
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Addy Haverman
Deur- en collectedienst:
Wim van Liere en Krina Wattel
Rijdienst:
Jo Koole en Leo Adriaanse
Koffie: Anneke Lutgendorff (vroeg)
Wim van Liere en Barbara Schorer

Orgelspel
Welkom door Reineke
gemeente gaat staan
Openingslied 601:
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2.Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Bemoediging en groet
gemeente gaat zitten
Antwoordlied 2x

Inleiding, stilte, inkeer
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Inkeerlied, tekst: Reinier Kleijer, melodie psalm 146

1. Wees de grond onder mijn voeten
wees het dak boven mijn hoofd
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.

3. Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht.

2. Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

4. Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.
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Lezing door Addy Haverman: Johannes 4:5-26,
Twistgesprek tussen een vermoeide Jezus en een sceptische Samaritaanse vrouw

He Qi (China) 2004“Geef mij te drinken”
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had,waar de Jakobsbron is.
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; 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.’
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‘Iedereen die dit water 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,’ ‘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,
‘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 weten dat wel;
de redding komt immers van de Joden.
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, 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’
‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’
(Jezus zei tegen haar) ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’

Lied Taizé 18 Confitemini Domino
Dank God, want Hij is goed. Dank God, Halleluja
2x allen, 1 x vrouwen, 1 x mannen, 1 x allen
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Overweging
Stilte, overgaand in Orgelspel
Voorbeden, afgesloten met 2x ‘Zuivere vlam’

Meditatieve stilte
“Aramees” Onze vader
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan
samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen
kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen

Mededelingen door Reineke
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: “Noodhulp Oost Afrika”
uw bijdrage naar NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp aan Oost Afrika
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.
We zingen het slotlied 753

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

4. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
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Uitzending en zegen
Antwoordlied 415

Orgelspel
Volgende vieringen / activiteiten:
7 augustus:
14 augustus:
21 augustus:
28 augustus:

ds. Wilma Hartogsveld, Oosterhout
ds. Foekje Dijk, Dalfsen
ds. Martijn Junte, Gouda
ds. Tom Rijken

8

