
Orde van dienst
voor de derde zondag van de veertigdagentijd

op 12 maart 2023 in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Lector: Kris Dambrink
Organist: Jannie van Rhee

Thema: Levensbron

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 121: 1, 2.                                                  (gemeente gaat  staan)

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

Bemoediging en groet:

Voorganger: Helpen doet de Heer onze God
GEMEENTE:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:   Die trouw blijft over alle grenzen heen
GEMEENTE:  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ IS BEGONNEN

Zingen: Psalm 121: 4.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.                           (gemeente gaat zitten)

Uitleg bloemschikking

Kyriëgebed

Gebed (zingend als een verlangen): Lied 653: 1, 3.

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

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.
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Aansteken Bijbelkaars

Lezingen: Exodus 17: 3 t/m 7 en Johannes 4: 5 t/m 26

Zingen: lied 188: 1 en 2

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.

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.

Refrein: Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom, schenk uw woord als water uit,
vervul ons met genade.

Uitleg

Zingen: lied 188: 3 en 4

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.

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.

Refrein: Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom, schenk uw woord als water uit,
vervul ons met genade.

Inzameling

Gebeden

Slotlied: Evang. Liedb. nr 70 (melodie: psalm 63)

Zij was op zoek naar het geheim
van het geluk dat zij niet kende
haar dagen waren vol ellende;
“Opnieuw mislukt” was het refrein
dat zich herhaalde in haar leven.
Ze was een afgedankte vrouw,
vijf mannen werden haar ontrouw,
maar God had haar niet afgeschreven.

Toen Jezus bij de Jakobsbron
vol liefde tot die vrouw zich wendde
en zij Hem als profeet erkende
in het gesprek dat zich ontspon,
kwam er een nieuwe vreugde dagen:
het levend water, het geheim
van het geluk, bleek Hij te zijn,
die antwoord gaf op al haar vragen.
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Zegen, die wordt beantwoord met het 3de couplet

De Heer liet haar niet zomaar gaan,
maar Hij vergaf haar al haar zonden,
goot liefde-olie in haar wonden-
Barmhartige Samaritaan!
Zij hoefde niet meer schuw te hopen
op iemand haar liefde schonk.
Sinds zij het levend water dronk,
ging er een nieuwe toekomst open.

È
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