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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Psalm 87 

1  Op Sions berg sticht God zijn heilige stede. 

  Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

  O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

  door uwe poort zal ieder binnentreden. 

2  Rahab en Babel zullen u behoren. 

  Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 

  en ieder land erkent Hem als de Heer. 

  O moederstad, uit u is elk geboren! 

3  God zal hen zelf bevestigen en schragen 

  en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

  hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

  en doen de naam van Sions kinderen dragen. 

4  Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

  dansend de harpen en cimbalen slaan, 

  en onder fluitspel in het ronde gaan, 

  zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 

Bemoediging:  v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

  a: die hemel en aarde geschapen heeft 

  v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

  a: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Groet Genade zij u en vrede 

van God, onze Vader  

door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen  

 

 



Kyriëgebed 

 

Kyrie- en gloriahymne: 299e     

 

v:  Heer, ontferm u, 

      Heer, ontferm u, 

v:  Christus, ontferm u, 

  Christus, ontferm u, 

v:  Heer, ontferm u over ons, 

  Heer, ontferm u over ons. 

  Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 

  en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 

  Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. 

  Wij danken U om uw glorie! Hemelse koning, God over allen, 

  Vader van mensen!  

  Jezus Messias, één met de Vader,  

  Lam van God, die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 

  geef uw ontferming! 

  Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,  

  Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 

  U alle eer, nu en altijd.   

  Amen, amen, amen. 

Schriftlezing:  Genesis 29: 1-4 en 9-12 en Exodus 2: 15-21 

Genesis 29: 1-4 en 9-12  
1 Jakob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het Oosten 

wonen. 2 Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie 

kudden schapen omheen lagen; de dieren kregen altijd uit die put te 

drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. 3Als alle 

kudden daar bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening 

gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put 

teruggelegd. 4Jakob vroeg de herders: ‘Waar komen jullie vandaan, 

vrienden?’ ‘Uit Charan,’ antwoordden ze. 5‘Kennen jullie dan 



misschien Laban, de kleinzoon van Nachor?’ ‘Jazeker,’ zeiden ze.  
9Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de 

schapen van haar vader; zij was herderin. 10Zodra Jakob Rachel zag, de 

dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de 

put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te 

drinken. 11Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop 

liet. 12Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, 

een zoon van Rebekka, rende ze naar haar vader en vertelde het hem. 

 

Exodus 2: 15-21  

Toen de farao hoorde [dat Mozes een Egyptenar had vermoord], wilde 

hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao. 

Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put zitten. 16 De 

priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten 

en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te 

drinken te geven. 17 Maar er kwamen ook herders, die hen wilden 

wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te 

drinken. 18 Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het 

kwam dat ze die dag zo snel terug waren. 19 ‘Er was een Egyptenaar 

die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft 

ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ 20‘En waar 

is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar 

achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ 21Mozes liet zich 

overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf hem zijn dochter 

Sippora tot vrouw. 22 Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde 

hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik 

woon in een land dat ik niet ken.’ 

Lied 275 

 

1  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

  en hoe onzegbaar ons nabij. 

  Gij zijt gestadig met ons bezig, 

  onder uw vleugels rusten wij. 



2  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

  niet hoog en breed van ons vandaan. 

  Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

  dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

  en niemand heeft U ooit gezien. 

  Maar wij vermoeden en geloven 

  dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4  Gij zijt in alles diep verscholen, 

  in al wat leeft en zich ontvouwt. 

  Maar in de mensen wilt Gij wonen 

  met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

  waar ook ter wereld mensen zijn. 

  Blijf zo genadig met ons bezig, 

  tot wij in U volkomen zijn. 

Schriftlezing: Johannes 4: 5-30 en 39-40    
 

3J Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. 4Daarvoor 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. 23Maar 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?’ 28De 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?’ 30Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 
39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het 

getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 40Ze gingen naar hem 

toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 

 

 

 



Lied 188   

 

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. 

 

Ref:  Wij horen helder het geluid 

  van levendmakend water. 

  Kom, schenk uw woord als water uit, 

  vervul ons met genade. 

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. 

Refrein 



Verkondiging  

Lied 653: 1, 3 en 7  

 

1   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! 

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. 

Gebeden  

Lied  713: 1, 2 en 5 (gemeente zingt 1 en 5 zachtjes mee, 2 zanggroep)  

 

1   Wij moeten Gode zingen 

  halleluja, 

  om alle goede dingen 

  halleluja, 

  al zijn wij vreemdelingen 

  in schande en in scha,  



  Gij zendt uw zegeningen 

  halleluja. 

2  Hij schenkt de levensadem, 

  Hij geeft de levensgeest, 

  in schande en in schade  

  is Hij nabij geweest, 

  aan alwie Hem aanbaden, 

  aan ieder die Hem vreest, 

  komt Hij, de Heer, te stade, 

  de minsten allermeest. 

5  Wij moeten Gode zingen 

  halleluja, 

  de Heer van alle dingen 

  die leeft in gloria, 

  met alle stervelingen, 

  niets komt zijn eer te na, 

  wij moeten Gode zingen 

  halleluja. 

Zegen  

Orgelspel  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLLECTE 

 

De collecte is na de dienst. U kunt u gaven deponeren in de daarvoor 
bestemde schalen. Ook kunt u uw gaven doen door gebruik te maken 
van de Scipio-app of de SKG collect. Voorts kunt u ook uw gaven door  
overboeking op de rekening van de Protestantse Gemeente te 
Wassenaar op rekeningnummer NL34RABO0373732198 onder 
vermelding van de collectedatum. 
 
De collecteopbrengst wordt in gelijke delen verdeeld tussen de 
Diaconie en de kerk. 
 

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen 
mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar 
oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren 
de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. De 
kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een 
reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de 
samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan 
mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië 
bij het herstel van hun kerk en de kerkelijke infrastructuur. 
Voor meer (achtergrond) informatie en wat gedaan kan worden, 
verwijzen we naar de KIA site: Bouw de kerk in Syrië. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


