
 
Vijftiende jaargang nr. 28                          zondag 14  juni  2020                              liturgische kleur:groen 

                                                                   1e zondag na Trinitatis  

 

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl. 

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  

Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl   U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen 

hoeft niet.  Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. We raden u aan om op tijd 

verbinding te maken. Lukt het niet om rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst 

terugluisteren. 

 

Algemeen: Op onze website: 
www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
 Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente   wachtwoord = 1231KM55 
 Hebt u een e-mailadres??  Stuur dan een mailtje naar: 
mvdwater49@gmail.com  Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

                                               Voorganger: Drs.Johan Mulder, Hilversum 

Ouderling van dienst: Liesbeth de Bree                           Organist:   Jaap Hoeflaken 

Diaken van dienst:      Gerard Veraar                               Koster:      Evert Jan vd Water 

Zang: Margriet vd Water en Ati Valkenburg                    Lector:     geen 

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

 hr en mw J. Veraar, Larixlaan 9 

Jarig:                         hr R. Hansma, Godelindehof 25, wordt 18 juni  82 jaar 

Agenda:  Zondag 21 juni 10.00 uur – ds. H.M. Ploeger  
 

Koffiedrinken in de kerk: 

Iedere donderdagmorgen is de kerk open voor een ontmoeting met elkaar.  Ds. Hillegonda Ploeger is in 

de kerk aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur. Mocht u het fijn vinden om (weer) met een paar 

gemeenteleden koffie te drinken, dan bent u van harte welkom. En dat alles gebeurt natuurlijk met 

inachtneming van de ‘corona-regels”.    

 

                                          Orde voor de dienst 

 

Orgelspel                                              Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied:  Lied 103a: 1 en 2 

 

Moment van stilte                Votum en Groet 

 

Zingen:  vervolg lied 103a: 3 

    
Kyriëgebed 
 
Glorialied: Lied 274: 1, 2 en 3     

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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1e Lezing:  Jesaja 49: 8 – 13     

8. Dit zegt de HEER:In het uur van mijn genade geef ik 
je antwoord,op de dag van de redding zal ik je 
helpen.Ik zal je behoeden, ik neem je in dienstvoor 
mijn verbond met de mensen,om het land weer op te 
richten,om het verlaten erfgoed in eigendom terug te 
geven,9. om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in 
vrijheid!’en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom 
tevoorschijn!’Langs wegen zullen zij weiden,op iedere 
kale heuvel vinden ze weidegrond.10. Ze zullen dorst 
noch honger lijden,de zinderende hitte zal hen niet 

kwellenen de zon zal hen niet steken,want hij die zich 
over hen ontfermt, zal hen leidenen hen naar 
waterbronnen voeren.11. Ik effen al mijn bergen tot 
een weg,ik zal mijn paden plaveien.12. Kijk! Zij daar 
komen van ver,en kijk, zij uit het noorden, en uit het 
westen,en zij uit het land van Syene.13. Juich, hemel! 
Jubel, aarde!Bergen, breek uit in gejuich!De HEER 
heeft zijn volk getroost,hij heeft zich over de armen 
ontfermd. 

 
Zingen: Lied 188: 1 en 2 

 
2e Lezing: Johannes 4: 1 – 30   -   Gesprek met een Samaritaanse vrouw 

 
1. 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 –, 3. verliet hij Judea en 
ging weer naar Galilea. 4. Daarvoor moest hij door 
Samaria heen. 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. 

 
V.: Zo spreekt de Heer,   G.: Wij danken God

Zingen:  Lied 339a ( Acclamatie na de lezingen)

Verkondiging                      Orgelspel 

Zingen:   Lied 653: 1 en 3 

Dankgebed, voorbeden  gevolgd door  stil gebed en het “Onze Vader” 

 

Slotlied:  Lied 869: 1 en 3  

ZEGEN   met gezongen AMEN 

           

Collecten:  - 1e Diakonie  -  2e Kerk  (Uw bijdragen kunt U overmaken  onder vermelding van bestemming   

op diakonierekening: NL48 RABO 0304 6952 03 ) 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl   Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: uiterlijk woensdagavond 20 uur.  Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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