
Zondag
13 juni 2021

Viering Maaltijd van de Heer

Voorganger : ds. P.J. Hofland
Organist : Theo van der Wal
Koster : Willeke Mateman
Kindermoment : Yvonne van der Wal
En vele anderen



OM TE BEGINNEN

Welkom en Mededelingen 

Stilte

Zingen lied 25a  : 1,2

Votum en groet

Kyriegebed

Zingen lied 209 :1,2,3

Bemoediging Hebreeën 12: 1-3

Zingen Lied  391 : 1,2,3,4





liedboek 25a  : 1,2
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Votum en groet , Kyriegebed





liedboek 209 :1,2,3
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liedboek 209 :1,2,3

Bemoediging Hebreeën 12: 1-3



Bemoediging Hebreeën 12: 1-3

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen 
omringd zijn, moeten ook wij de last van de 
zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, 
van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd 
lopen die voor ons ligt. 
Laten we daarbij de blik gericht houden op 
Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 
geloof: denkend aan de vreugde die voor hem 
in het verschiet lag, liet hij zich niet 
afschrikken door de schande van het kruis. Hij 
hield stand en nam plaats aan de rechterzijde 
van de troon van God. 



Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen 
de zondaars zich zo tegen hem verzetten, 
opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Bemoediging Hebreeën 12: 1-3

Zingen Lied  391 : 1,2,3,4
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Kindermoment  door  

Yvonne van der Wal 















Schriftlezing Johannes 4: 5-30

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.’



Schriftlezing Johannes 4: 5-30

‘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 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,’ 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.’



Schriftlezing Johannes 4: 5-30

‘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 
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, 



Schriftlezing Johannes 4: 5-30

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’), ‘wanneer hij komt zal hij ons 
alles vertellen.’ 
Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u 
spreekt.’
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?’ 
De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de 
stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is 
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de 
messias zijn?’ 
Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.



Lied  382 1,3 
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Preek





liedboek 42:1,3
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GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

Lied van de week

Collecte en klaarmaken van de Tafel

Collecte: 

1. Dorpskerken willen van betekenis zijn

2. doel van de maand: Stichting Mensenkinderen

Zingen Lied 381: 4,5 Wie geeft het brood

Tafelgebed en het Onze Vader





Lied van de week, aangevraagd door Marian Nijk:

“De steppe zal bloeien” van Huub Oosterhuis

Dit wordt gezongen door Lenny Kuhr





Collecte
1e Collecte: PKN Dorpskerken willen van betekenis zijn

2e Collecte  
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Tafelgebed en het Onze Vader







liedboek 568a





liedboek 804: 1,2



liedboek 804: 1,2

Zegen





Collecte
1e Collecte: PKN Dorpskerken willen van betekenis zijn

2e Collecte  


