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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in onze gemeente.  

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg zult 
vinden in deze gemeente. Spreek de ouderling van dienst gerust na de dienst 

aan voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Haarlem.  

 

 

 

 
Orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
Zingen  Psalm 25: 1,2 

 
  2. Here, maak mij uwe wegen 
  door uw woord en Geest bekend; 
  leer mij, hoe die zijn gelegen 
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  en waarheen G’uw treden wendt; 
  leid mij in uw rechte leer, 
  laat mij trouw uw wet betrachten, 
  want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
  ’k blijf U al den dag verwachten. 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak “er zij 

licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
          
        We gaan zitten 
 
Bij de symbolische bloemschikking 
De lezing over de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 is 
verbeeld in een schaal en waterkan waaruit groen en bloemen ontspringt. Levend 
water, brood en druiven verwijzen naar de woorden van Jezus, waarin hij zich 
bekend maakt. Onderaan de schikking staat een waterschaal als symbool van de 
bron. 
 
Inleiding op de dienst  
 
Kyrië- en Gloriahymne Lied 299e ‘U alle eer’ 
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Gebed bij de opening van het Woord  
 
Kinderlied:       Lied 854, God, soms in het donker 
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Moment met de kinderen 
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst.  
 
Lezing       Joh 4: 1-26, 29 
 
Zingen        Lied 837: 1,2,4 

     

        
  

2.  Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
 laten wij anderen bloeden, 
 geven wij pijn en angsten door - 
 neem ons dan onder uw hoede. 
 Spreek uw genezend woord vol macht, 
 dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

 Spreek, dan keert alles ten goede. 
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4.  Koning, uw rijk is zo nabij - 
 open mijn ogen en oren! 
 Onrustig is mijn hart in mij, 
 totdat het nieuw wordt geboren. 
 Daarom zoekt U elk mensenkind. 
 Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
     en steeds meer bij U zal horen. 

 
Overdenking 
 
Zingen  Lied 840 
 

         
 

2.  O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
 Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
 wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
     wees de adem waaruit ik ontsta. 

 
3.  Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
 ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
 en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
     en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden en stil gebed  
 
Mededelingen en bloemengroet 
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Collecte 
     De eerste collecte | Binnenlands diaconaat 

40dagentijdcollecte: Omzien naar gevangenen In Nederland zijn ruim 33.000 
mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom 
reiken we  
(ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te 
werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in 
Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij.  
Meer lezen www.kerkinactie.nl/40dagentijd.    

 
     De tweede collecte | Kerk 

Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen. 

We zullen samen avondmaal gaan vieren. Iedereen is welkom om mee te doen. 
 
DE TAFEL 
 
Vredegroet 
 
Voorganger:  De Heer zal bij u zijn. 
Allen:   De Heer zal u bewaren 
Voorganger:  Verhef uw harten! 
Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Tafelgebed 
Voorganger Goede God, louter Licht 

en bron van eeuwig leven, 
wij zegenen U! 
Want U heeft ons beschaamd 
met uw goedheid, 
vult onze leegte met overvloed.  
In mensen zet uw liefde vrucht. 
Wij rijpen aan de oevers van uw Woord, 
aan de zomen van uw Licht. 
Daarom, met alles  
wat ademt van genade, 
met al wie ons zijn voorgegaan,  
stemmen ook wij hier in: 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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Allen Lied 405:1  

Vg Wij zegenen U om Hem, 
 de Zoon van uw hart, 
 gezonden tot ons 
 als brood uit de hemel, 

als afglans van U. 
 

Goede vrucht 
uit de schoot van uw volk, 
gezaaid in de aarde, verloren als graan 
was Hij in de wereld en gaf met zijn liefde 
ons mensen het leven, 
in de nacht waarin  
Hij werd overgeleverd, 

 heeft Hij een brood genomen, sprak de dankzegging  
uit, brak het brood en gaf Hij dat aan zijn 
discipelen met de woorden: “neemt en eet, 
dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis.” 
En op dezelfde wijze heeft Hij een beker genomen,  
de dankzegging uitgesproken, de beker rondgegeven 
en gezegd: “drinkt allen daaruit – deze beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van 
zonden. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.” 
 

Allen Amen. 
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Vg Kom tot ons, Geest 
 die levend maakt, 
 word vuur in ons! 
 Vermenigvuldig in dit huis 
 de goede vrucht, 
 die door uw liefde is verwekt. 
 En wees de ziel 
 van onze woorden, van onze daden. 
 Vernieuw in ons de hoop, 
 die ons verlangen doet 
 dat U eenmaal zult zijn: 
 alles in allen! 
 
 Tot zolang bidden wij: 
 
Allen ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
Allen   
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Gemeenschap van brood en wijn 
 
Vg Nu zendt U, goede God, ons heen in de wereld, in vrede, naar uw woord. 

Want onze ogen hebben het heil gezien dat U bereid heeft voor het 
aangezicht van alle volken: uw Zoon, het Licht van de wereld, de 
Eerstgeborene van uw herschepping! 

  
Allen Amen. 
   
Slotlied   Lied 419 
 

        
 

2.   Wonen overal even thuis 
     handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
  wagen en winnen en verder gaan – 
 mensen veel geluk. 
 

 3.   Wonen overal bijna thuis 
 aarde mijn hemel mijn vaders huis 
 stijgende sterren de lach van de maan 
 mensen die dromend een stem verstaan – 
 mensen veel geluk. 
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Zegen 
  

 
Allen:    A  -  MEN 
 
Orgelspel  
 
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. We ontmoeten u graag! 
 
 

 
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien via kerkdienstgemist.nl 

 


