
               
         ORDE VAN DIENST   

                       voor de viering op  

                                 Zondag 24 februari 2019                  

              aanvang: 10.00 uur 
  

                                             ~ 7
e 
 Zondag van Epifanie  ~ 

 

 

                                    DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
 

 Voorganger  : Juup van Werkhoven- Romeijn 

 Ouderling  : Ton Bruggeman 

 Diakenen  : Carolien Oosterhof, Tom de Bruijn,  

      Ineke Abbekerk, Kees van Krimpen 

 Vleugel   : Agnes van Bekkum 

 Kinderkring  : Voor alle kinderen van de basisschool 

 Crèche   : voor kinderen van 0-4 jaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

 

 

      Jezus en de Samaritaanse 
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Muziek op de vleugel 
 

INTREDE     (de gemeente gaat staan) 
  
Aanvangslied: Lied 868: 1, 2 en 3: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere… 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging  
Voorganger :Onze hulp is de Naam van de Heer  

Allen  :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

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

Groet  

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van de Heer Jezus Christus  

Allen  :Amen.  

 

Voorganger:  

 Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  

        en in de geest van de Messias Jezus  

        de enigheid van de HERE God  

        Hoor Israël  

         De HEER is onze God  

         De HEER is één en enig  

        Gij zult de HEER  uw God liefhebben  

        met geheel uw hart  

         en met geheel uw ziel   

         en met geheel uw kracht  

 Allen :  Amen.  
 

vervolg aanvangslied:  Lied 868: 4 en 5 

 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend… 

  

 

Gemeente gaat zitten 
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Gebed  

 

Gemeente zingt: Lied 299d : Heer ontferm U over ons… 
 
Glorialied: Lied 304: 1, 2, 3 

 

Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep… 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 

 

Moment met de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kinderkring 
 

Inleiding op de schriftlezing 

 

Schriftlezing: Exodus 17: 1-7  (NBV) 
 

1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene 

pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun 

tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken.  

2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. 

Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de 

proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom 

hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te 

laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 
 

4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij.  

‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde 

Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit.  

Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg.  

6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit 

stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de 

oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten 

Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef 

hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 

 
Zingen: Lied 655: 1-5: Zing voor de Heer een nieuw gezang… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelielezing: Johannes 4: 1-34 en 39-42 (NBV) 

 

1Toen 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 –, 3verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4Daarvoor 

moest hij door Samaria heen. 5Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht 

bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron 

is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 

middaguur. 7Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen 

haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan 

om eten te kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken 

vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met 

Samaritanen om.  

 

10Jezus 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? 12U 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.’ 16Toen 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.’ 

19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!  

20Onze 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. 

22Jullie 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, 24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en 

in waarheid.’ 25De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent 

‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26Jezus zei tegen haar: 

‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ 

 

27Op 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. 
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31Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ 32Maar hij 

zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ 33‘Zou iemand hem iets te eten gebracht 

hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. 34Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen 

van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. 

 

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. 41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof 

door wat hij zei; 42ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij 

gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de 

redder van de wereld is.’ 

 

 

Zingen: Lied 653: 1 en 3: U kennen, uit en tot U leven… 

 

Verkondiging 

 

Interludium 

Mededelingen door de ouderling van dienst 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Inzameling van de gaven:  
 

1
e
: Kerk  - 2

e
: Diaconie 

 

Geeft u met de GIVT-app? Druk dan rechtsboven op 1+. Dan kunt u de bedragen 

voor beide collectes invullen. Als u vervolgens uw telefoon langs de zender in de 

eerste zak haalt, worden beide bedragen afgeschreven. 

 

Muziek op de vleugel tijdens de collecte, de kinderen komen terug in de kerk  

 

Zingen bij een gedachtenis: Niemand leeft voor zichzelf… 
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Voorbeden  
 

Zingen: Lied 833: 1 en 2: Neem mij aan zoals ik ben 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed: Lied 403d: Die wij kennen als een vader… 

 

Gebed des Heren 

 

Vredegroet 

V: De vrede van de Heer zij met u  

Allen: Zijn vrede ook met u. 

 

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus 

 

Uitdelingswoorden 

 

Delen van brood en wijn 

 

Tijdens het uitdelen van brood en wijn zingen wij: Lied 103e 

   

Bless the Lord, my soul… 

 

Dankzegging 

 

ZENDING EN ZEGEN 

  

Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2 en 3: God, schenk ons de kracht… 

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 

 

Muziek op de vleugel 

 

 

 

    *** 

 

Er is zoals elke zondag, gelegenheid elkaar te ontmoeten 

bij koffie, thee of limonade in het Kerkelijk Centrum 
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Mededelingen 

 

Agenda 

25-02-2019 18.00 Tienerthuis, Mauricialaan 22, Overveen 

26-02-2019 14.30 Zin in Ouderdom, KC 

  18.00 Juniortafel, Wapen van Kennemerland 

27-02-2019 14.00 Meelezen met Ad van Nieuwpoort, KC 

01-03-2019 10.30 Kerkpleinkring, Consistorie 
 

                                Voor meer informatie zie de website: 

           WWW.KERKPLEINBLOEMENDAAL.NL 

 

Uitzending Radio Bloemendaal via www.radiobloemendaal.nl 

09:30 Opgang met muziek door Hans Paap 

09:50 Opmaat met Juup van Werkhoven 

10.00 Live kerkdienst vanuit de Dorpskerk met Juup van Werkhoven 

11:15 Hemelse Modder, Elianne Meijer ontvangt de ex-kloosterling Christiaan 

 Klasema, programmamaker bij theatergroep 'Mug met de gouden tand'. 

12:15 Musica Religiosa Orgelradio 

13:15 Surprise met Sefanja Jongkind 

14.15 Uit Daans Platenkoffer 

 Vaak hinderlijk. Vooral ‘s-nachts als u niet in slaap kan komen door dat 

 gezoem. Soms vlakbij. Bijna altijd een mug. Deze keer de muzikale 

 resultaten van artiesten waaronder ook de tekstschrijvers en componisten. 

 Laatstgenoemde twee worden vaak vergeten. Ze hebben zich laten 

 inspireren door diverse INSECTEN. Mijn platenkoffer zit er vol van.  

 Niet hinderlijk voor u. Een vliegenmepper o.i.d. hoeft u beslist niet bij de 

 hand te hebben. 
 

  

26-02-2019 Alle-Dag-Kerk  

12.00  Muziek 

12.25 Ds. Greteke de Vries, organist: Rob van Dijk 

 

 

 

 

Dienst zondag 3 maart 2019 in de Dorpskerk 

aanvang 10.00 uur 

Voorganger: Ad van Nieuwpoort 
 

 

http://www.kerkpleinbloemendaal.nl/
http://www.radiobloemendaal.nl/

