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Begeleid door vogelzang maken veel 
gemeenteleden en gasten hun gang naar de 
kerk om Gods boodschap te horen en elkaar te 
ontmoeten. De wind is koud maar in de kerk is 
het behaaglijk warm.  
 

Welkom 
De ouderling van dienst, 
Janny Veenstra, heet 
iedereen van harte 
welkom; ook 
gemeenteleden die de 
dienst later op cd horen 
en hierdoor vanochtend 
met ons verbonden zijn.   

 
Wij zingen 
ons 
openings-
lied, Lied 
25A: `Mijn 
ogen zijn 
gevestigd 
op God, of 

Hij mij redt` 
 
Na votum en groet zingen 
wij Lied 542: `God roept 
de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
`Verlaat wat gij bezit en 
ga naar `t land dat ik u 

wijs` 
 
Het is vandaag de derde zondag van de 40-
dagentijd: Oculi: `Mijn ogen zijn altijd gericht op 
de Heer` 
In de bloemschikking zijn 7 rozen verwerkt; 
deze staan voor de volheid van Gods liefde. 
 

Het gedicht bij het bloemschikwerk: 
Sta in je 
kracht                                                           
neem van het levende 
water                                     
dat geboden wordt                                         
levenskracht                                                   
gegeven uit 
liefde                                                      
die opricht, om te staan in je kracht.                        
 
Hierna zingen wij uit Lied 547: `Laten wij God 
loven, leven van het licht, onze val te boven in 
een evenwicht` 
 

Dienst van het Woord 

 Wij bidden het gebed om ontferming. 
De eerste lezing is uit Exodus 17: 1 – 7 
 
Hierna zingen wij Lied 605: `De toekomst is al 
gaande, lokt ondanks tegenstand ons weg uit het 
bestaande naar eens te vinden land` 
 
Evangelielezing: Johannes 4: 1 
– 42 
 
Wij zingen Lied 188: `Bij de 
Jacobsbron stond ik dorstig in 
de zon op het middaguur der schaamte. Waar 
Hij, vreemd genoeg, mij, een vrouw, om water 
vroeg, mij, Samaritaanse` 
 

Overdenking 
De evangelielezing gaat over het gesprek met de 
Samaritaanse vrouw.  
De kruik van haar verlangen is leeg. Ze wil graag 
ontvangen waar zij dit leven mee door kan. Door 
water en woestijn. Jezus breekt door de 
conventies van die tijd heen en vindt het  niet 
vreemd om haar aan te zien en te ontmoeten. 
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Durft zij hem in de ogen te 
kijken? Het gezien en gekend 
worden in deze ontmoeting met 

Jezus werkt bevrijdend, ze laat de kruik staan, 
en wordt een spraakwaterval over wat haar is 
overkomen. Over de volheid van de liefde van 
God die ze proeft in de ontmoeting met Jezus. 
Waar de zeven rozen naar verwijzen in de 
schikking. Daar is haar hart van vervuld 
geraakt, daar stroomt haar mond van over. 
Gezien worden, er mogen zijn in elkaars ogen, 
oog hebben voor elkaar. Daar kan het wonder 
gebeuren van je gezien voelen, tot in de kern, 
door een ander, voor wie jij je durft open te 
stellen, met wie jij je verhaal durft te delen. De 
Ander met een hoofdletter laat zich dan ook al 
te vaak ontmoeten. Laten we daarom ons 
blijven voeden aan de bron, de bron van 
Levend water. Net als deze vrouw. Ons 
openstellen, als we moe zijn, of hoe dan ook 
eraan toe zijn, ons openstellen voor ogen die 
ons zien, die ons aanzien. Soms zomaar daar. 
Zoals Jezus haar aanspreekt en roept tot leven 
en zij zich eraan over durft te geven, met de 
moed der hoop, op hoop van zegen. Zij vindt 
zielerust, in een ondeelbaar ogenblik van 
gezien worden door de Eeuwige, in deze 
messias Jezus, die haar in de ogen kijkt. Haar 
kent als geen ander. Wonderlijk, uitzonderlijk, 
hemels, ook al was het maar even. Haar leven 
gaat verder, haar weg zal niet meer hetzelfde 
zijn. Amen  
 

Stilte en orgelspel 
 

Overlijden gemeentelid 
Afgelopen week is de heer 
Jan Wassenaar overleden. 
De dankdienst voor zijn leven 
was gisteren in deze kerk. 
Staande wordt hij in stilte 
herdacht. De voorganger 

leest het gedicht van Hanna 
Lam: `De mensen van 
voorbij` Tijdens het zingen 
van Lied 90: 1 en 8 steekt 
diaken Nieske Span een 
lichtje aan en plaatst dit in de 
nis in de Kapel. De naam van 

dhr. Wassenaar is bijge-
schreven op het glazen 
herdenkings-plateau.  

 
Dienst van het delen 
Er worden mededelingen gedaan door de 
ouderling van dienst. De bloemen gaan vandaag 
als groet van de gemeente naar Henri en Trudy 
Vink. 
 
1e collecte: Kerk in Actie 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
In afwisseling op de gebeden zingen wij een 
acclamatie voor de 40-dagentijd: Lied 368d: 
`Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds 
weer zoeken mijn ogen naar U`  
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 653: `U kennen, uit 
en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt` 

 
 
 
 

 
De zegenbede 
beantwoorden wij met 

een gezamenlijk gezongen Amen.   
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Nieske Span 
                  Alie Kalsbeek 

Koster:   Gerrit de Vries 
Bloemen:   Gina Turkstra 
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