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Orde van dienst voor zondag 13 juni 2021 

Gezamenlijke dienst vanuit De Acker & kerk Delfgauw 

Voorgangers: ds. de Jong; ds. Treuren; ds. Stigter; ds. Schoonenberg 

 

Welkom. 

Hemelhoog 391 (Breng ons samen) 

1 

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

2 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 

liefde brengt samen, verbindt en 

aanvaardt. 

 

 

 

 

 

 

Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

3 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het 

geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Bridge 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

Refrein. 
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Votum en Groet. 

Toenaderingsgebed 

Lied   Ps. 42:1,2,3 (DNP)

1. Als een uitgeputte hinde 

die naar stromend water smacht, 

zo verlang ik U te vinden, 

God, mijn levensbron, mijn kracht. 

Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 

Wanneer zal ik bij Hem zijn? 

Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 

zal zijn glimlach mij begroeten? 

 

2. Alle nachten, alle dagen 

eet ik bitter tranenbrood. 

Heel de dag door hoor ik vragen: 

‘Is die God van jou soms dood?’ 

Ach, wat weet ik het nog goed 

hoe ik meeliep in de stoet; 

opgetogen klonk ons zingen 

als we naar Gods woning gingen. 

 

3. Waarom, ziel, zo aangeslagen? 

Waarom boordevol verdriet? 

Hoop op God en laat je dragen. 

Hij vergeet je zeker niet. 

Want de dag komt – heb geduld! – 

dat je Hem aanbidden zult. 

Straks zal ik zijn naam belijden: 

Hij zal mij opnieuw bevrijden.

 

Kyrie, afgewisseld met Lied 301c 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 
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Hemelhoog 294 De Rivier 

1 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

2 

Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag. 

’t Is een stroom van uw genade, 

waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

 

Refrein 

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor U neer. 

Leid mij steeds weer naar het water; 

’k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

3 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 

Jezus roept je, Hij verwacht je 

en Hij zegt ‘Ontmoet Mij hier.’ 

 

Refrein 

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor U neer. 

Leid mij steeds weer naar het water; 

’k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Coda 

Leid mij steeds weer naar het water; 

’k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

 

 

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment. 
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Kinderlied: 289 Kom en drink 

Als je dorst hebt, drink dan wat, 

want dan wordt je dorst gelest. 

Het verfrist en geeft je kracht. 

Water is het allerbest. 

 

Ook je ziel heeft wel eens dorst, 

Jezus zegt dan: Kom bij Mij. 

Met het water dat Ik geef 

is je dorst zo weer voorbij. 

 

 

 

Refrein: 

Kom en drink, 

het is gratis, wat een feest. 

Kom en drink, 

het water van de Heilige Geest. 

 

Jezus geeft zijn Geest aan ons. 

Hij is water voor je ziel. 

Hij verfrist en geeft je kracht. 

Elke dag steeds weer opnieuw. 

 

(Refrein 2x) 

Introductie stemmenspel 

Stemmenspel  

Lied 188 Bij de Jakobsbron 

1 

Bij de Jakobsbron 

stond ik dorstig in de zon 

op het middaguur der schaamte. 

Waar Hij, vreemd genoeg, 

mij, een vrouw, om water vroeg, 

mij, Samaritaanse. 

 

 

 

 

 

2 

Als je wist, sprak Hij, 

van Gods gave, jij zou mij 

nu om levend water vragen. 

Water dat Ik geef 

lest je dorst zolang je leeft, 

laaft je alle dagen. 

Wij horen helder het geluid 

van levendmakend water. 

Kom, schenk uw woord als water uit, 

vervul ons met genade. 
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3 

Als een springfontein 

zal dit water in je zijn, 

de vervulling van verlangen. 

Kruik, wat klink je hol, 

met je buik van leegte vol. 

Breek om te ontvangen. 

 

 

 

 

4 

Meer dan Jakob, Gij 

die uw bron ontsluit voor mij, 

laat uw zegeningen stromen, 

Christus die mij drenkt 

en mij levend water schenkt, 

laat mij tot U komen. 

Wij horen helder het geluid 

van levendmakend water. 

Kom, schenk uw woord als water uit, 

vervul ons met genade. 

Schriftlezing: Johannes 4: 3-14 (Willibrord vertaling) 

3Jezus verliet Judea en vertrok weer naar Galilea. 4Hiervoor moest Hij door Samaria. 5Zo 

kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jakob 

aan zijn zoon Jozef had gegeven, 6en waar zich de Jakobsbron bevindt. Jezus, die afgemat 

was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. 7Een 

Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: ‘Geef Mij wat te drinken.’ 
8Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. 9De Samaritaanse vrouw antwoordde: 

‘Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’ Joden willen namelijk 

met Samaritanen niets te maken hebben. 10Jezus hernam: ‘Als u de gave van God kende, als 

u wist wie het is die tegen u zegt: geef Mij te drinken, dan had u Hem erom gevraagd en Hij 

had u levend water gegeven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt niet eens een emmer en 

het is een diepe put. Waar wilt U dat levende water dan vandaan halen? 12Of bent u soms 

groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, 

evenals zijn kinderen en zijn kudden?’ 13Jezus antwoordde: ‘Iedereen die drinkt van dit 

water, krijgt weer dorst, 14maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in 

eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

opborrelen als een bron van eeuwig leven.’  
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Lied 229 I heard the voice of Jesus say  (Evangelische Liedbundel) 

1 I heard the voice of Jesus say, 

Come unto me and rest; 

Lay down, thou weary one, lay down 

Thy head upon my breast. 

I came to Jesus as I was, 

Weary, and worn, and sad, 

I found in Him a resting-place, 

And He has made me glad. 

 

2 I heard the voice of Jesus say, 

Behold I freely give 

The living water, — thirsty one, 

Stoop down, and drink, and live. 

I came to Jesus and I drank 

Of that life-giving stream, 

My thirst was quench’d, my soul revived, 

And now I live in Him. 

 

3 I heard the voice of Jesus say, 

I am this dark world’s light, 

Look unto me, thy morn shall rise 

And all thy day be bright. 

I look’d to Jesus, and I found 

In Him, my Star, my Sun; 

And in the light of life I’ll walk 

Till travelling days are done 

 

Gebed: Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Zegen 

Gezongen amen 

Orgelspel terwijl de gemeente naar buiten gaat 

Slotlied Lied 416.   . 

1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 


