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10 mei 2020   - Livestream –  
 
“De zevende man” 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Voorganger:  ds Louis Krüger  Ouderling van dienst: Stephan van Veen 
Organist:  Peter Maat  Diakenen van dienst: Wim Ouwens en Piet Idzenga 
 
Instrumentaal: https://www.youtube.com/watch?v=E3LImwAfmvI, uitsluitend audio 3:01. 
 
Kerkenraad komt binnen 
 
Opwekking 445, Bron van levend water 
 
Bron van levend water, ontspring nu in mij 
Zend uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij 
Van elke situatie die mijn hart bezwaart 
‘k Geef mijn last aan U, 
Die heel mijn ziel bewaart. 

Jezus (3x) 
Vader (3x) 
Geest van God (3x) 

Heer, U bent de Herder, die mij geneest 
Neem mij in Uw armen, Leid mij door Uw 
Geest 

Neem mijn trots, mijn twijfels 
En mijn angsten nu 
Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U. 

Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest 
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest 
Als je Hem vertrouwt 
Word je door Hem bevrijd; 
Zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. 

Jezus (3x) 
Vader (3x) 
Geest van God (3x) 

Welkom, door de ouderling van dienst 
 
Stilte, Votum en groet 
 
ELB 150, Ruis, o Godsstroom der genade 

Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, O Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 

Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortilt. 
 
Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken. 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt omspoeld. 
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Gezang 463 
 
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 

Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

Gebed van toewijding en voorbereiding, gevolgd door Genadeverkondiging 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst:  
Jezus zegt: mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet. Johannes 14: 27 
 
Kinderlied: Opwekking 58 : 1 en 2  
 
Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook U. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook U. 
 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn, 
dat maakt u vrij. 

Mededelingen, door de ouderling van dienst 
 
Filmpje Boeiend! 
 
Collecten 
 

• Pioniersplek Boeiend 
• Koningskerk 

 
Bijbellezing Johannes 4: 1 – 30.  

Gesprek met een Samaritaanse vrouw 

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer 
doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, verliet hij Judea 
en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse 
stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. 
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er 
een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen 
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waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, 
mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen 
om. 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.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en 
de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 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.’ 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘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.’ ‘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.’ Toen zei Jezus tegen haar: 
‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u 
zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man 
niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop 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.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in 
Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de 
redding komt immers van de Joden. Maar 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, 
want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik 
weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles 
vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ 

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?’ De vrouw 
liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die 
alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 

Verkondiging: “De zevende man”  
 
Gezang 75 (de tafel wordt in gereedheid gebracht) 
 
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! 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 

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. 
 
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. 
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
 
De grote lofprijzing 
 
Gezang 460: 3 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 

 
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI, audio en video. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Dankgebed 
 
Gezang 464 
 
Alle volken, looft de Here, 
aarde, zing een vrolijk lied! 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
In het beurtgezang der sferen, 
in des afgronds bange kreet 
ruist de lof, de lof des Heren, 
die de zijnen niet vergeet. 
 

Uit Hem vloeien alle krachten, 
tot Hem stijg' der aarde lied! 
Zalig, wie de Heer verwachten: 
Hij vergeet de zijnen niet! 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 
diept' en hoogheid, lust en leed, 
in het loflied aan de Here, 
die de zijnen niet vergeet! 

Zegen, afgesloten met ….. ”en de gemeente antwoordt met: “  (Gemeente zegt) “Amen!” 
 
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=yaLd_iGAYJo, audio 
 


