
Opzet voor de dienst op 13 juni 2021 
Thema van de preek:  dorst en verlangen 
 Ouderl.v.dienst : K. Oosterkamp 
 Organist : Henk Weurding 
 1e collecte : Stichting Bootvluchteling  
 2e collecte : Kerkelijk beheer 
 3e collecte : Rente en aflossing 
             Lector          :          Geja Hoogeveen 
            Gebeden      :          Dinanda v.d. Berg 
 
Welkom/ mededelingen  
  
Ps/ NLB 42: 1 en 3      
 
1.Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

3.Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven. 

Stil gebed, aanvangswoord en groet 
Gevolgd door het Klein Gloria 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Als in den beginne nu en immer  

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

 
Gemeente-berichten 
 
Gebed  
 
Wetslezing: Romeinen 12: 9- 21 
 
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb 
elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan 
uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien 
de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen 
en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie 
zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.  
16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet 
af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen 



het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle 
mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God 
uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te 
nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij 
dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u 
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
We luisteren naar het kinderlied: God heeft alle macht  
 
Lezing  Johannes 4: 1- 10 
 
Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er 
ook meer doopte dan Johannes 2– Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden 
dat –, 3verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4Daarvoor moest hij door Samaria 
heen. 5Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan 
zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en 
ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een Samaritaanse 
vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8Zijn 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. 10Jezus 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.’  
 
Zingen: NLB 653: 3 en 7        
 
3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt.      
 

7.O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is.  

Verkondiging 
 
We luisteren naar Opwekking 445: Bron van levens water 
                                      
Dank- en voorbeden      
 
Uitleg bij de collecte voor de St. Bootvluchteling 
 
 
 
 
 



Zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis -  Nieuwe Liedboek 340 B 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in 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,  
nedergedaald ter helle,  
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,  
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen. 
 
Viering van het Avondmaal: Inleidende woorden bij de viering 
 
Dankgebed:                                          
Vg.: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: De Heer zal u bewaren. 
Vg.: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Vg.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Vg.: Waarlijk, het is passend en goed……….. 
 
We zingen als lofverheffing  Nieuwe Liedboek 405: 4   Heilig, heilig, heilig …. 
 
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Tafelgebed –   acclamatie  -  gebed om de werking van brood en beker,  uitlopend op het 
samen bidden van het  Onze Vader 



 
Instellingswoorden bij het brood – rondgang 
Instellingswoorden bij de wijn (druivensap) – rondgang 
 
Dankgebed 
 
Slotlied (staande):   NLB 415: 1 en 2   Zegen ons Algoede 
 
1.Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2.Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Zegen  Gevolgd NLB 415: 3     
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 
 



Zend nu uw heilige Geest, 
opdat wij met dit voedsel uit de aarde, 
delen in het lichaam en bloed van onze Redder. 
Dat uw Geest, Heer, ons leven mag maken 
tot een levend offer in uw dienst 
en uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid, 
waar ieder mens de hoop kan hervinden. 
Dat uw Geest ons mag bewaren 
in geloof en liefde, 
in één lichaam verbonden, 
tot de dag waarop wij, 
met allen die ons zijn voorgegaan, 
bij U verenigd zullen worden 
in de vreugde van uw Rijk. 
Amen. 
 
In gemeenschap met uw Zoon 
mogen wij, als uw kinderen, zeggen: 
Onze Vader ... 
 
Inzettingswoorden: 
v.: Het brood dat wij breken, is gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neemt,  
     eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus 
gegeven is  
     tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
     De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is  
     gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, 
gedenkt en  
     gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is tot 
een  
     volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
Na de viering:  dankgebed,  slotlied, zegen 


