
 

 

 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 15                      3e zondag van de 40 dagen / Oculi                    Zondag 19 maart 2017 

liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Liesbeth de Bree     Diaken:  Gerard Veraar 

Koster:  Evert Jan van de Water    Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Henk Herbert 

Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

  Fam. H. Herbert – S.J.F. Herbert-Goris, Van der Helstlaan 23a – 1231 AL. 

Agenda:   Vandaag: 11.15 uur (na de dienst) kindercatechese 

  Woensdag 22 maart: vanaf 19.15 stiltekring in de kerk. 

- In deze veertigdagentijd zullen we ook met elkaar de stilte zoeken. Daartoe is onze kerk elke 

woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen, te luisteren naar muziek. 

Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 19.30 zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 uur zal het 

samenzijn afgesloten worden. 

  Zondag 26 maart: 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger 

Vooraankondiging:  Vrijdagavond 7 april 2017 CANTEMUS AFSCHEIDSCONCERT SIJPEKERK 

  aanvang 20.00 uur - toegang vrij  -  De 62 jaar geleden  

  opgerichte Christelijke koorvereniging Cantemus gaat stoppen! 

Lied van de week:  Lied 806 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht  Psalm 25: 7         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen    Psalm 25: 10         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met gezongen Kyrie. 
 

Zingen    Lied 561 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing Johannes 4: 5 - 30  

5 Zo 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.’ 27 Op dat moment kwamen zijn 
leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij 
met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: 
‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 
28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de 
stad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is 
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias 
zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem 
toe. 

Zo spreekt de Heer Wij danken God 

Zingen:    Lied 653: 1,3 en 7 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 800: 1, 2 en 3 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Informatie over het project Sterk en dapper: Ouderen in Moldavië 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader (369d) 

Collecten:  1. 40 dagencollecte Steun ouderen in Moldavië  2. Kerk 

Slotzang:   Lied 612 

Zegen beantwoord met gezongen ‘Amen’ 

Op eerste Paasdag zal de derde collecte bestemd zijn voor de noodhulp in Afrika. 

Bent u dan niet aanwezig? Maak uw bijdrage dan over op de diaconie rekening NL 48 RABO 0304 6952 03 

o.v.v. noodhulp Afrika. Of doe uw bijdrage op de zondagen vóór of ná Pasen in een envelop in de 

collectezak met vermelding “Afrika”. Hartelijk dank. 

 

 

Bij de liturgische schikking in 
deze 40 dagentijd: 

De boomschijven symboliseren 
groeikracht, die te zien is in de 
jaarringen maar ook 
kwetsbaarheid die in de scheuren 
te zien is.  

Op deze 3e zondag lezen we over de 

ontmoeting tussen Jezus en de 

Samaritaanse vrouw bij de bron. De 

rode rozen verwijzen naar Gods 

liefde voor de vrouw, die is als een 

bron van levend water.  

 

 

 
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

