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Welkom en mededelingen



Stil gebed



Psalm 92 : 1

1. Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.



Bemoediging en groet



Lied 283 : 1, 2, 4

1) In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.



2) En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.



4) Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in uw stralen
van uw goedertierenheid.



Wetslezing uit het Nieuwe Testament



Psalm 119 : 33

Sprakeloos overpeins ik wat U zegt;
met heel mijn hart bewonder ik uw wetten.
Zij zullen als ze worden uitgelegd
eenvoudigen in licht en luister zetten.
Vurig verlang ik naar uw heilig recht.
Wees mij genadig, leer mij op U letten.



Gebed



Introductie van het thema
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Welke woorden komen er in je op 
als je deze vrouw ziet?

0



Ds. Nadia Bolz Weber





Merk jij wel eens dat 
anderen een vooroordeel 
over jou hebben?

A – Vaak
B – Soms
C – Nooit

0





Ogen die mij zoeken, 
volgen tot hoever. 
Ik ga een bocht om 
waar geen licht komt,
geen hand mij 
vastgrijpt, geen oor 
mijn stem herkent, 
geen stem mij groet, 
geen naam mij past, 
tot waar geen mens is, 
tot waar geen god is.
Ogen die mij zien, die 
mij aanzien daar.



Schriftlezing: Johannes 4 : 1 – 19 en 27 – 30

De Samaritaanse vrouw

41Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord 

hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte 

dan Johannes 2– hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar 

Zijn discipelen – 3verliet Hij Judea en vertrok Hij weer 

naar Galilea. 4En Hij moest door Samaria gaan.

5Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, 

dicht bij het stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef 

gegeven had. 6En daar was de bron van Jakob. Jezus 

nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het 

was ongeveer het zesde uur.

7Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. 

Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.



Schriftlezing: Johannes 4 : 1 – 19 en 27 – 30

8Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad 

om voedsel te kopen. 9De Samaritaanse vrouw dan zei 

tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te 

drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?

Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.

10Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave 

van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: 

Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en 

Hij zou u levend water gegeven hebben.

11De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer 

en de put is diep; waar hebt U dan het levende water 

vandaan?



Schriftlezing: Johannes 4 : 1 – 19 en 27 – 30

12Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de 

put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, 

evenals zijn kinderen en zijn kudden?

13Jezus antwoordde en zei tegen haar: 

Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,

14maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, 

zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het 

water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden 

van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

15De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, 

opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef 

te komen om te putten.



Schriftlezing: Johannes 4 : 1 – 19 en 27 – 30

16Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. 
17De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. 

Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, 
18want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man 

niet; dat hebt u naar waarheid gezegd. 19De vrouw zei tegen 

Hem: Heere, ik zie dat U een profeet bent.

27En op dat moment kwamen Zijn discipelen en zij 

verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak. Toch zei 

niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?28De 

vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad 

en zei tegen de mensen: 29Kom, zie Iemand Die mij alles 

gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn?

30Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.



Lied 653 vers 3





Verkondiging



Psalm 36 : 2

Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiep;
uw trouw wijkt geen seconde.



Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
Uw bron schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.



BERICHT VAN OVERLIJDEN



Gebeden



Collecten

CvK-Hervormde Gemeente Numansdorp        
NL54 RABO 0373 7115 65    o.v.v. Collecte CvK

Diaconie-Hervormde Gemeente Numansdorp
NL58 RABO 0347 4008 25   o.v.v. Collecte Diaconie

Collecte dienst
College van Kerkrentmeesters
Instandhouding erediensten

Deze QR code brengt u naar de giften pagina in de webshop

Collecte uitgang
Diaconie
Dorcas (zie weekbrief)

Direct na deze dienst zijn 2 leden 
van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  
voor een luisterend oor en/of een 
gebed



Lied 150a: 2, 4

2) Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!



4) Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!



Zegen

met 3x gezongen Amen

Direct na deze dienst zijn 2 leden van het nazorgteam 
beschikbaar voor u in de kerkzaal  

voor een luisterend oor en/of een gebed



Gezegende Zondag

In de dienst welke begint om 18.00 uur 

gaat voor:

Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar

Onze diensten zijn te volgen via kerknumansdorp.nl


