Liturgie
10 juni 2018

Voorganger: drs. Frederike Bunjes

Grote of Barbarakerk

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen

(hierna gaat de gemeente staan)

Aanvangspsalm: Ps. 8: 1, 2, 3
Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed

V: God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD,
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.

(gemeente gaat zitten)
Kyrie

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor
de nood der wereld . . .
Na “daarom bidden wij” zingt de gemeente telkens:
HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Gloria

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn
liefde, en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 655

Groet

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing OT: Exodus 17: 1 - 7
1 Vanuit

de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene
pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen
ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te
drinken. 2 Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons
water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom
stelt u de HEER op de proef?’ 3 Maar omdat het volk daar hevige dorst
leed, bleef het

klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen
Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’
4 Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg
hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5 De HEER
antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël
voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je
hand en ga op weg. 6 Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je
op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’
Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7 Hij noemde die
plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten
hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld
door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’
Lied: 659: 1, 3, 5, 6
Evangelielezing: Johannes 4: 5 - 26
5 Zo

(gemeente gaat staan)

kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus
was vermoeid van de reis en ging bij de bron 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! 20 Onze
voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in
Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei
Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de
Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten

dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 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, 24
want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in
waarheid.’ 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.’
Lofprijzing:

U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

(gemeente gaat zitten)
Preek

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Lied: 188
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Lied van de week: 935
Collecten:

1. Kia - Wereld diaconaat
2. Voor de kerkdienst
3. Pastoraat

Hulp bij de collecte van Victor en Josephien Couwenbergh
Orgelspel
Slotlied: 653: 1, 3, 7

(staande)

Zegen, door de gemeente beantwoord met: AMEN
Orgelspel

* Na de dienst is er koffie, thee of limonade
* Volgende week zondag is het ‘Lied van de week’: lied 783

