
 

Liturgie zondagmorgen 25 juli 2021 
Voorganger:    dhr. F. Verkade 
Organist:    Wim Warnaar 
Muzikale medewerking: Hineni 
 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Gezang 170 vers 1, 2 en 6 (Liedboek) 
 

1. Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud'ren gaan rustig welbereid 
jongeren aarz'lend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 
2. Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts een woord, een woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
6. Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden: 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden. 
Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 
anders zo ga ik te gronde. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Bemoediging en groet 
 

 
 



 

*Zingen: Psalm 63 vers 1 en 2 
 

 
1.O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 
 
2.'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen! 
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
Is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 

 
 

*Lezen van de geboden 
 

*Zingen: Psalm 119 vers 88 
 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 
 

 
 

*Gebed 
 

 
*Thema kinderdienst: Rekening houden met God (Jacobus 4) 
 
 



 

 
*Kinderlied: Uw woord is een lamp voor mijn voet (OTH 448) 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
*Schriftlezing: Johannes 4: 1-30 
 
De Samaritaanse vrouw 
 
1Toen 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- 
3 verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. 
4 En Hij moest door Samaria gaan. 
5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het 
stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. 
6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, 
bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.   
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen 
haar: Geef Mij te drinken. 
8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te 
kopen. 
9 De 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.) 
10 Jezus 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. 
11 De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is 
diep; waar hebt U dan het levende water vandaan? 



 

12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven 
heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn 
kudden? 
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 
zal weer dorst krijgen, 
14 maar 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. 
15 De 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. 
16 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. 
17 De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus 
zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, 
18 want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; 
dat hebt u naar waarheid gezegd. 
19 De vrouw zei tegen Hem: Heere, ik zie dat U een profeet bent. 
20 Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt men 
dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. 
21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op 
deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. 
22 U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de 
zaligheid is uit de Joden. 
23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader 
zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem 
zo aanbidden. 
24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in 
geest en waarheid. 
25 De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus 
genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles 
verkondigen. 
26 Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreekt. 
27 En 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? 
28 De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en 
zei tegen de mensen: 



 

29 Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou 
Híj niet de Christus zijn? 
30 Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe. 
 
 

Zingen: Psalm 61 vers 1 en 7 
 
1.Wil, o God, mijn bede horen; 
Neig Uw oren 
Naar mijn zuchten en geween. 
In veraf gelegen streken, 
Schier bezweken, 
Zoek ik heul bij U alleen. 
 
7.'k Zal dan door mijn blijde galmen, 
Door mijn psalmen, 
Loven Uwe Majesteit; 
Mijn geloften U betalen, 
Menigmalen 
Plechtig aan U toegezeid. 
 

*Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 211 vers 1, 2, 4 en 5 (Evangelische Liedbundel) 
 

 
1.Zoals ik ben , geen andere grond 
Heb ik, dan ’t woord van uw verbond, 
En dat Gij zelf mij zocht en vond 
O lam van God, ik kom, ik kom! 
 
2.Zoals ik ben, ik wacht niet tot 
Ik leven kan naar uw gebod; 
Gij hebt voor mij uw bloed gestort! 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
 
 
 



 

4.Zoals ik ben, neemt Gij mijn aan 
En wilt mij van mijn schuld ontslaan; 
Op uw belofte kan ik aan! 
O Lam van God, ik km, ik kom! 
 
5.Zoals ik ben, ver weggedwaald, 
Heeft mij uw liefde achterhaald; 
Nu ben ik, Heer, van U totaal! 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 

*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Psalm 56 vers 5 en 6 
 
5.Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat stervling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
6.Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven. 
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. 
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 
 
*Zegen 
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