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Bij de bloemschikking
"Kijk, kijk dan toch!"een twistgesprek bij de bron.
Een vrouw -buitenstaander in Israëlische ogen- wordt
door Jezus aangesproken.
Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze
rabbi. Zijn woorden raken de kern, haar diepe
verlangen naar waarachtigheid.
De geurige Jasmijn met een wolk van bloemen lijkt het
levengevende water te verhullen. Het een kan niet
zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat
iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid
te willen leven.
En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke
buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht
ontvangen.
De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten,
zo te leven kan een doel zijn voor iedereen

INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
allen gaan staan
g.

Psalm 103 vers 1 en 5

allen gaan zitten
STIL GEBED
GROET
1

v.
g.

De HEER zal bij u zijn!
De HEER zal u bewaren!

BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
DREMPELGEBED
v.
Heer onze G’d
U wilt aanwezig zijn waar mensen samenkomen
Om U te zoeken.
Wij bidden U: roep Uw Naam uit in dit uur
Open onze ogen en openbaar ons wie U bent
Laat Jezus, Uw Zoon, onze Messias
Als Mozes zijn, die ons leidt naar het land
Waar Uw Naam waarheid wordt
En Uw Woord gerechtigheid schept
In deze veertig dagen en alle dagen van ons leven.
AMEN
PSALM VAN DE ZONDAG
g.
Psalm 95: 1,2 en 3
KYRIE
v.
Smeekgebed
k+v.
g.
k+v.
g.
k+v.
g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U.

Lied 283: In de veelheid van geluiden…
v.

Inleiding op de preek

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
2

GESPREK met de kinderen door de voorganger
De kinderen gaan na het zingen van het projectlied naar de nevenruimten waar
gecollecteerd wordt.

Couplet 2:
Dit is het woord dat hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft
En waar je gaat ben ik er bij
Voor altijd ga ik aan je zij
EERSTE LEZING:
le.
Exodus 6: 1 t/m 8 en Exodus 3: 13 + 14
ANTWOORDLIED
g.
Lied 605: 1,3,4 en 5: De toekomst is al gaande
TWEEDE LEZING:
v.
Johannes 17: 1 t/m 9
ACCLAMATIE: LB 339 a
g.
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
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UITLEG
v.
Verkondiging
LIED
g.
Lied 825:1,4 en 8 – De wereld is van Hem vervuld
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
d.
Oproep tot geven
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
Tijdens de inzameling van de gaven wordt er gemusiceerd.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties.
Stil gebed
g.

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche.
Allen gaan staan.
SLOTLIED
g.
Lied 754: Liefde Gods die elk beminnen:
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen, amen, amen!
MUZIEK
U wordt van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten met een kopje koffie/thee.
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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