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Zondag 13 juni 2021 – Viering van Schrift en Tafel 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Jan van Hell 

Diakenen: Siny Dijkens en Ashkan Galehdari  

Lector: Riek van Dijk  

Musici: Leen Jacobs, Gery Versteegt  

en zanggroep o.l.v. Irma Koch  

 

We vieren in deze dienst Avondmaal. Je bent, in de 

kerk én thuis, van harte welkom om mee te vieren.  

 

Als je de dienst thuis meebeleeft, zet dan een 

glaasje wijn/vruchtensap, en een stukje brood klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIEK -  De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WELKOM  

 

STILTE 

 

LIED: 42: 1 en 7 

 
1Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

Juichend staan in zijn voorhoven? 

 
7Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

Hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 

 

We gaan staan 

BEGINWOORDEN   

 
v.   Onze hulp is in de Naam van de Ene 
a.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.   die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a. en die nooit laat varen het werk dat zijn 

      hand aan heel de schepping begon!     

   

v.   Met vrede gegroet, en gezegend met licht! 
a.   Met vrede gegroet, en gezegend met licht! 
 

     We gaan zitten 

 

 

GEBED - ‘Hierheen, Adem’; Huub Oosterhuis 

Naar de pinkstersequens ‘Veni sancte Spiritus’ 

 

Hierheen, Adem, steek mij aan, 

stuur mij jouw verste verte 

golven licht. 

 

Welkom armeluisvader 

welkom opperschenker 

welkom hartenjager. 

 

Beste tranendroger 

lieve zielsbewoner 

mijn vriend mijn schaduw. 

 

Even rusten 

voor tobbers en zwoegers, voor 

krampachtigen een verademing, ben je. 

 

Onmogelijk mooi licht, 

overstroom de afgrond 

van mijn hart, jou zo vertrouwd. 

 

God ben jij, zonder jou 

is alles nacht en ontij, 

wreedheid, schuld, 

 

maar jij maakt schoon. 

Verflenst mijn bloem – geef water 

zalf mijn wonden. 

 

Stijf sta ik, toegang verboden, 

ijzig. Ontdooi mij, koester mij. 

Vreemd ga ik, zoek mij. 

 

Ik zeg ja jij, doe nee. 

Vergeld mijn twijfel met vriendschap 

zeven maal duizend maal. 

 

Niets ben ik zonder jou. 

Dood wil ik naar jou toe. 

Dan zal ik lachen. 
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LIED: 306 
 
Refrein: Ere wie ere toekomt, 
lichtende levende God. 
 
U komt toe alle stem, 
alle veerkracht en zingen. 
Refrein 
 
Die ons verwekt en doet zijn, 
ons openbaart en herademt 
één en volstrekt in allen 
en boven allen uit 
Vader, Zoon en Geest, 
bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin, 
liefdes weg, liefdes volharding. 
Refrein 
 
Gij die doet lichten de zee, 
lichten aarde en hemel, 
stroom uw mensen vol kracht, 
doe opleven hun ogen, 
lichtende levende God. 
 
Moge het worden, eindelijk, 
wat Gij gewild hebt van meet af: 
licht dat niet dooft, 
liefde die blijft. 
Refrein 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

 

Twee linkjes naar het Kinderpakket: één om naar te 

luisteren en één om iets mee te doen.  

 

https://youtu.be/FrKk342YuR8 

 

https://docs.google.com/document/d/1xJ_b8R67ND

QBpm4zNZXAgqsuJ4Vlzwi_94Rm-

LHbcC4/edit?usp=sharing 
 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

v.   … Zo bidden wij samen: 

a.   Kom, schenk uw woord als water uit, 

      vervul ons met genade. Amen. 

 

LEZING: Johannes 4: 5-30 

 
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. 

 
LIED: 188 
 
1Bij 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. 
 
2Als 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. 
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Refrein:  
Wij horen helder het geluid  
van leven makend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit,  
vervul ons met genade. 
 
3Als 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. 
 

4Meer 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 
 
 

OVERDENKING 

 

Kunstenaar: Alexandre Lettnin 

Titel: ‘Living Water’ (Levend Water) 
Ets en aquatint op Salland papier 

 
 
LIED: 845  
 
1Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
 

 

 

2Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 

3Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen –  
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt zij honderdvoud.     

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 
 
GEDACHTENIS: Nan Meijer-Bruining 
 
LIED: 961, eerst gesproken, dan gezongen: 
 
v.   Niemand leeft voor zichzelf. 
a.   Niemand sterft voor zichzelf. 
v.   Wij leven en sterven voor God onze Heer. 
a.   Aan Hem behoren wij toe. 
 
GEBEDEN, afgewisseld met: 
a.   God, zegen ons met het licht van uw ogen. 
 
MEDEDELINGEN 
 
WELKOM AAN TAFEL – LIED 975: 1, 3 en 4 
 
1Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
3Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen –  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 

4Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse, 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heil’ge zondaars, 
wees te gast bij God de Heer! 
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VREDEGROET 
 
v.   De vrede van de Heer zij met je! 
a.   Zijn vrede ook met jou! 
v.   Een hand op je hart:  
      een teken van verbondenheid,  
      een teken van vrede. 
      Met dat gebaar wensen wij elkaar nu,  
      thuis en in de kerk, het goede.  
      Sjalom, vrede van Christus!   
 
TAFELGEBED  
 
v.   De Heer zal bij je zijn! 
a.   De Heer zal je bewaren. 
v.   Laten we onze harten verheffen. 
a.   Als bloemen naar de zon!  
v.   Brengen wij dank aan de Ene.  
a.   Gods liefde duurt in eeuwigheid! 
 
v.   Gezegend Gij, machtige God, 
      om het licht van deze dag, 
      om het leven uit uw hand, 
      om de liefde ons gegeven. 
a.   Gezegend Gij, Bron van liefde en licht 
 
v.   Gezegend Gij, heilige God, 
      om de mens naar uw hart, 
      uw Zoon tot ons gezonden, 
      Jezus Christus, onze Broeder. 
a.   Gezegend Gij, Bron van leven 
 
v.   Die op de avond voor zijn lijden 
      het brood genomen heeft, gebroken, 
      en het deelde met zijn vrienden: 
      ‘Neem en eet, mijn lichaam voor jou.’ 
a.   Wij danken U, God van ons leven. 
 
v.   Die de beker heeft genomen 
      en hem deelde met zijn vrienden: 
      ‘Het nieuwe verbond in mijn bloed.’ 
a.   Wij danken U, God van ons leven. 
 
v.   Gezegend Gij, omwille van Hem            
      die wij hier en nu gedenken 
      met dit brood en deze beker. 
      Zend uw Geest, kom in ons midden. 
a.   Zend uw Geest, kom in ons midden. 
 
v.   Bind ons samen tot één lichaam 
      dat zindert van leven en geestkracht, 
      dat dorst naar bevrijding. 
      dat hongert naar vrede. 
a.   Maak ons één, voedt ons, laaf ons, 
      doe ons herleven. 
 
v.   Samen met alle nu levenden die wij aan U 
      opdragen…,  
      samen ook met onze doden, die wij uit handen 
      hebben moeten geven en die wij voor U en 
      elkaar gedenken…,  
      samen met heel uw gemeente,  
a.   loven wij uw Naam, God van liefde, 
      en prijzen wij uw trouw, God van belofte  –  

v.   door Hem en met Hem en in Hem: 
a.   Jezus Christus, de allerliefste Mens, 
v.   die ons bijeen zal brengen in uw Rijk, 
      waar wij naar dorsten met de woorden: 
a.   Onze Vader… 
 
TAFELLIED: 386: 1 en 2   
 
1Vier met alles wat in je is 
Christus’ dood en verrijzenis. 
Aan de tafel van brood en wijn 
wil Hij tastbaar aanwezig zijn. 
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt! 
 
2Hij verbindt ons en maakt ons één 
tot een kring om zijn tafel heen. 
Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring. 
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt! 

 

ZEGEN     We gaan staan  

v:   … a:   Amen 
 
(vervolg) TAFELLIED: 386: 3 

 
3Jezus spreekt ons in liefde aan, 
daagt ons uit om op weg te gaan 
met het brood van gerechtigheid, 
met de wijn van zijn koninkrijk. 
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt! 

 
BROOD EN WIJN 
 
We gaan op weg, langs brood van gerechtigheid 
en wijn van het koninkrijk, gevoed, gelaafd,  
de wereld in!  
 
  In de kerkzaal: Na een seintje van een 
  medewerker komen we in beweging en delen we 
  voorin de kerkzaal brood en wijn. De diaken reikt 
  het ons (coronaproof) aan. Na een stop bij de 
  collecteschalen lopen we naar buiten.  
 

  In de huiskamer: Weet je genodigd om nu ook 
  thuis of elders brood en wijn tot je te nemen. 
  Jezus verbindt ons en maakt ons één.  
 

 
LIED: ‘Let all who are thirsty come’ (Taizé) 
(Bijbehorende tekst: z.o.z.) 
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‘Let all who are thirsty come, let all who wish 
receive the water of life freely. Amen, come Lord 
Jesus. Amen, come Lord Jesus.  
 
Vertaling: Allen die dorst hebben, kom. Het wordt je 
zomaar aangereikt: levend water. Amen, kom Heer 
Jezus. Amen, kom Heer Jezus. 
 
 

 
 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link:  

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita 

le-collecte.html  

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.  

 
1. Diaconie – Vakantie Minima: De diaconie maakt 
een korte vakantie mogelijk voor minder 
draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn. 
Met de bijdrage van vandaag ondersteunt u deze 
mooie actie.  
2. Kerk 
3. Plaatselijk Missionair Werk: vanuit de verschil-
lende wijken worden initiatieven ontwikkeld om 
mensen met het evangelie te bereiken. Goede 
initiatieven willen we graag ondersteunen en 
mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer 
welkom. 

 

BLOEMENGROET:  

 

De kerkbloemen gaan met een hartelijke groet van 

onze gemeente, naar mw. Tiemens-Smit, Pr. Willem-

Alexanderlaan. 

 

 


