
Dorst?



Zingen Taizélied:
‘Venite exultemus’
(5 x zingen)



Ve - ni  - te, e -xul-te-mus  Do-mi - no,   ve - ni - te,   a - do - re   -   mus.     Ve-

ve-ni - te,  a-do - re-mus. Ve-

Vertaling: 
Kom, laten wij jubelen voor de Heer. 
Kom, laten wij aanbidden.
Kom, laten wij aanbidden.



Zingen uit Opwekking lied 281:
‘Als een hert dat verlangt naar water’







      ’k Heb   U     lief   meer dan  goud    of     zil  -  ver,

      waar - in   geen     vol  -  doe - ning     is.

      Zon - der     U    vind      ik   nooit   de  vreug-de,

        die    vol - maakt en    blij  -  vend    is.





     U     bent   mij    tot    een  Heer    en     Hei-land,

     ja,    U    bent      de     vre  -  de  -  vorst!

’k Heb  U    lief    meer  dan      e  -  nig   an - der,

 Heer  mijn God,     U   stilt    mijn dorst!





Welkom door de ouderling

(allen gaan staan)
Vullen van het waterbekken

Zingen Liedboek 653: 1, 3 en 7 
‘Gij zijt het water ons ten leven’ (vers 3)
(daarna gaan allen zitten)















Drempelgebed



v: Almachtige God, laat uw adem over ons komen.
 Breng eenheid en respect voor verschillen.
a: Beadem ons met verdraagzaamheid,
 dat we elkaar waarderen en één gemeenschap vormen.
v: Beadem ons met vuur.
 Maak één wat is gescheurd
 en genees wat ziek is.
a: Beadem ons met uw genade,
 dat we haat overwinnen 
 en dat we ons bevrijden van geweld.



v: Beadem ons met leven.
 Versla de dood en overwin het graf.
a: Gezegend bent U, God van barmhartigheid,
 Vader, Zoon en heilige Geest,
 U, die alle dingen nieuw maakt. Amen!



Zingen Liedboek 63: 1
‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’







Schuldbelijdenis en Kyrië

Zingen Liedboek 670: 1, 2, 3 en 4











Gebed om de Heilige Geest

Zingen Liedboek 338 b
‘Halleluja’





Evangelielezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling
Johannes 4: 4-30 en 39-42



In deze lezing zijn vier rollen: namelijk een verteller, Jezus, de 
vrouw en een inwoner van Sichar. 

Verteller – Jezus reisde van Jeruzalem naar Galilea. Hij moest 
daarvoor door Samaria heen. Hij kwam bij de stad Sichar. Die 
stad lag dicht bij het stuk land dat Jakob ooit aan zijn zoon 
 Jozef gegeven had. Daar was de Jakobsput. Jezus ging bij die 
put zitten. Hij was moe van de reis. Het was ongeveer twaalf 
uur ’s middags. Jezus was alleen; de leerlingen waren op dat 
moment in Sichar om eten te kopen. Toen kwam er een Sama-
ritaanse vrouw aan. Ze kwam water  halen uit de put. Jezus 
zei tegen haar: 



Jezus – Geef me alsjeblieft iets te drinken.

Verteller – De vrouw zei:
Vrouw – Dat kunt u mij toch niet vragen? Want u bent een 
Jood. Ik ben een Samaritaanse vrouw. Joden mogen toch niet 
omgaan met Samaritanen?

Verteller – Jezus zei:
Jezus – U weet niet wie ik ben. U weet ook niet wat God aan 
de mensen wil geven. Want als u dat wel geweten had, had u 
mij om water gevraagd. En dan had ik u levend water gege-
ven, water dat eeuwig leven geeft. 



Vrouw – Maar heer, u hebt geen emmer. En de put is diep. 
Waar wilt u dat levende water vandaan halen? Kunt u soms 
meer dan onze voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put ge-
geven. Hij heeft er zelf nog water uit gedronken. En ook zijn 
zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken.

Jezus – Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst 
krijgen. Maar als u drinkt van het water dat ik geef, krijgt u 
nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, is als een bron; 
het blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven. 

Vrouw – Heer, geef mij dat water. Dan zal ik nooit meer dorst 



krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te 
halen. 

Jezus – Ga uw man eens halen, en kom dan terug. 

Vrouw – Ik heb geen man. 

Jezus – U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt 
vijf mannen gehad. En nu leeft u samen met iemand die uw 
man niet is. Dus wat u zegt, is waar. 

Vrouw – Ik begrijp hieruit, heer, dat u een profeet bent. Daar-
om wil ik u iets vragen. Onze voorouders vereerden God op 



deze berg Gerizim. Maar jullie als Joden zeggen dat je God in 
de tempel van Jeruzalem moet vereren. Wie heeft er gelijk?

Jezus – Geloof me, er komt een tijd dat jullie noch op deze 
berg,  noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie, 
Samaritanen, vereren God zonder hem te kennen. Wij, Joden, 
vereren God en kennen hem. Want de redder van de wereld 
komt uit het Joodse volk. Maar er komt een nieuwe tijd -en 
die tijd is nu al begonnen – dat wie de Vader echt aanbidt, 
hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen 
die hem zo aanbidden. 



Vrouw – Ik weet dat de messias zal komen. Hij is de gezalfde. 
Hij zal ons alles over God vertellen. 

Jezus – Ik ben het. Ik die met u spreek.  

Verteller – Op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze 
waren verbaasd dat Jezus met een vrouw aan het praten was. 
Maar toch vroegen ze niet: ‘Waarom praat u met haar? Wat 
wilt u?’ De vrouw liet haar waterkruik staan, en ging terug 
naar de stad. Daar zei ze tegen de mensen:

Vrouw – Kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou 
dat niet de messias zijn? 



Verteller – De mensen liepen de stad uit en gingen naar Jezus 
toe. Veel Samaritanen uit Sichar gingen in Jezus geloven. Dat 
was omdat de vrouw over Jezus getuigde:  

Vrouw – Hij weet alles van mij. 

Verteller – Ze gingen naar Jezus toe, en ze vroegen hem:

Inwoner Sichar – Wilt u nog enige tijd bij ons blijven? 

Verteller – Toen bleef Jezus nog twee dagen bij hen. Nog veel 
meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden 
tegen de vrouw: 



Inwoner uit Sichar – Eerst geloofden we in Jezus door wat 
jij ons vertelde. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. En nu 
weten we dat Jezus werkelijk de redder van de wereld is. 



Zingen Taizélied:
‘Une soif  | een verlangen’
(2 x frans zingen, 2 x nederlands)



    U  -  ne    soif em-plit mon   â  -  me:         tout     a - ban-don-ner en  toi le Christ

 Et mon coeur de-meu-re dan l’at - ten - te,         tant qu’il    ne  re-pose en    toi.



    Eén  ver - lan-gen vult mijn we - zen:         wat     ik   ben aan U  te    ge-ven, Heer.

   On-rust kent mijn hart en blijft ver-wach-ten,       tot - dat    het ver-stilt in      U.



Overdenking





Zingen Taizélied:
‘Let all who are thirsty come’
(5 x zingen)



Let  all  who are thirst-y come. Let  all who wish re-ceive       the  wa - ter of  life

free - ly.    A - men,  come Lord Je - sus.    A - men,  come  Lord Je - sus.



Bevestiging van het geloof



Wij dopen in de naam van God 
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;

Wij dopen in de naam van Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood
op de derde dag opgestaan uit de doden;



opgevaren naar de hemel 
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

Wij dopen in de naam van de Heilige Geest,
een heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van de zonden,
de wederopstanding des vleses,
en een eeuwig leven. Amen



Voorbeden, 
telkens afgewisseld met Taizélied:
‘O Lord, hear my prayer’ 



O      Lord  hear my pray’r, o  Lord hear my pray’r:   when I  call      an-swer  me

O     Lord hear my pray’r, o Lord hear my pray’r, come and lis-ten to me.



Stil gebed

Onze Vader
(dit bidden wij hand in hand)

Gaven delen:
collecte voor het werk van de Raad van Kerken



Vredeteken

Zingen:
‘La paz de Seigneur’



La      paz   del   se  -  ñor,      la      paz del   Se  -  ñor

la      paz      del      Re  -  su - ci   -   ta  -  do _ _____

    La        paz   del    Se   -   ñor         a         ti          y a

mi,     a       to - dos   al     can  -  za        rá  _ ____



The   peace of   our   God,    the peace of    our   God,

the  peace  of-the  One who   is        ri-sen ______

    the    peace   of    our     God        to       you     and-to

me,    be      e  -  ve  -  ry  -  bo    -    dy   reach   -   ing



Be  -  hoed en    be  -  waar  Jij     ons,  lie  -  ve  God,

om - geef     Jij       ons  met  jouw  ze  -  gen ____.

   Wil        in     de   woes  -  tijn     een    bron     voor-ons

zijn   en      zet   ons  op    nieu - we       we   -   gen.



Zegen



Welkom volgende week zondag bij de afsluitende viering: 

Zondag 25 januari, 19.30 uur
Kerkgebouw ‘Kom & Zie’, Boezemweg 166


