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#ikbenervoorjou 

'Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken' (Mat. 25:35) 

  



 

3 

Welkom door het Oecumenisch Beraad Odijk  
 

OPENING VAN DE VIERING 
 
Openingslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen 
t. Huub Oosterhuis / m. Antoine Oomen 
 

 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

Aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Of ergens al de wereld daagt 
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Waar mensen waardig leven mogen 

En elk zijn naam in vrede draagt. 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

En van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

Zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

Licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Bemoediging en groet 
 
Inleiding op het thema van de viering  
 
Aansteken van de Coronakaars 
 
Gebed om ontferming  
 
Lied: Wat is de mens, wat zijn de dagen 
t. Adri Bosch / m. Floris van der Putt 
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DIENST VAN HET WOORD 
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Aansteken van de leeskaarsen  
 
Openingsgebed 
 
Voor de kinderen  
Kinderen mogen aan het kinderwerk 
 
Eerste lezing: Genesis 24:1-4 en 10-20 (Bijbel in 
gewone taal)  
Abraham was intussen heel oud. Hij was rijk en 
gelukkig. Daar had de Heer voor gezorgd. Op een 
dag riep Abraham zijn oudste knecht, die de leiding 
had over zijn huis en zijn bezit. Abraham zei tegen 
hem: ‘Je moet me iets belangrijks beloven. Beloof het 
me, zo zeker als de Heer leeft, de God van hemel en 
aarde! Ik wil dat je een vrouw zoekt voor mijn zoon 
Isaak. Maar het mag geen vrouw uit Kanaän zijn, 
het land waar we nu wonen. Ga naar het land waar 
ik vandaan kom. Daar woont mijn familie. Beloof 
me dat je daar een vrouw voor mijn zoon zoekt.’  
 
De knecht ging op weg, met tien kamelen en met 
allerlei dure geschenken die Abraham hem 
meegegeven had. Hij ging naar het gebied van 
Aram-Naharaïm, naar de stad waar Nachor 
woonde, de broer van Abraham. Toen de knecht 
aankwam, stopte hij bij een waterput dicht bij de 
stad. Daar konden de kamelen water drinken. Het 
was bijna avond. Dan kwamen de vrouwen altijd 
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water halen bij de put. Toen zei de knecht: ‘Heer, 
God van mijn meester Abraham. Wees goed voor 
mijn meester, en laat alles vandaag goed gaan. Ik sta 
nu bij de put. Straks komen de meisjes uit de stad 
water halen. Ik zou graag willen dat het volgende 
gebeurt. Ik zal straks aan één van die meisjes vragen 
of ik wat water uit haar waterkruik mag drinken. Zij 
moet dan zeggen: ‘Natuurlijk. Ik zal ook uw 
kamelen water geven.’ Als ze dat zegt, dan is zij de 
vrouw voor Isaak. Dan weet ik dat u die vrouw 
uitgekozen hebt. En dat u goed bent voor mijn 
meester.’ Meteen nadat de knecht dat gezegd had, 
kwam Rebekka eraan. Ze had een waterkruik op 
haar schouder. Rebekka was een dochter van Betuel. 
En Betuel was een zoon van Milka, die getrouwd 
was met Abrahams broer Nachor. Rebekka was jong 
en heel mooi. Ze had nog nooit met een man 
geslapen. Rebekka liep naar de waterput. Ze vulde 
haar kruik met water. De knecht liep vlug naar haar 
toe en vroeg: ‘Mag ik alsjeblieft wat water uit je 
kruik?’ ‘Natuurlijk,’ zei Rebekka. Meteen haalde ze 
de kruik van haar schouder en gaf de knecht te 
drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze: ‘Ik 
zal ook water halen voor uw kamelen. Ik zal zorgen 
dat ze genoeg te drinken hebben.’ Meteen goot ze 
het water uit haar kruik in de drinkbak voor de 
dieren. En vlug liep ze naar de put om water te 
halen voor alle kamelen. 
V Woord van de Heer 
A Wij danken u God 
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Psalm 42: Evenals een moede hinde  
T. Willem Johan van der Molen, Jan Wit / m. Genève 1551 
 

 

 

Evangelielezing: Johannes 4:1-15 
 

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 2– Jezus doopte overigens niet 
zelf, zijn leerlingen deden dat –, 3verliet hij Judea en 
ging weer naar Galilea. 4Daarvoor moest hij door 
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Samaria heen. 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.’  
 
V Woord van de Heer 
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A Wij danken u God 
 
Lied: U kennen, uit en tot U leven  
T. Ad den Besten / m. Georg Neumark 
 

 
 
3. 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. 

 
Overweging  
 
Muzikaal intermezzo 
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GEBEDEN 
 
Voorbeden met acclamatie besloten met 
persoonlijk gebed en onze Vader 
 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Onze Vader  
A  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. 

 
Vredeswens  
 
Taizélied: Mon âme se repose 
T. Psalm 62,2 / m. Theo Goedhart 
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SLOT VAN DE VIERING 
 
Mededelingen  
 
Digitale Inzameling van de gaven  
De opbrengst van de eerste collecte gaat naar kerk 
in actie, missionair werk en Vastenactie, zie voor 
meer informatie de laatste pagina van de liturgie. 
 
De opbrengst van de tweede collectie is bestemd 
voor het Oecumenisch Beraad Odijk. 
 
U kunt uw bijdrage voor deze collectes overmaken  
naar het rekeningnummer van de diaconie van het 
Witte Kerkje: NL62 INGB 0000 1913 52 o.v.v. 
“collecte Oecumenische viering 28-02-2021”. 
 
Gedicht  
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Kom naar het levend water, 
kom naar de bron: 
leer valse schijn verlaten 
en keer je om. 
 
Ik ben het levend water, 
ik ben de bron: 
leer je op mij verlaten 
en zie niet om! 
 
Wie zoekt om God te eren, 
Hart van bestaan 
zal in mijn daden lezen 
de Ene Naam. 
 
Wie aarde gaat bewerken 
leert met geduld 
de groeikracht op te merken 
die haar vervult. 
 
Leven wordt je gegeven, 
Adem en Geest; 
dood zul je niet meer vrezen, 
zowaar ik leef. 
 
Slotlied: Een mens te zijn op aarde  
t. Huub Oosterhuis / m. Tera de Marez Oyens 
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5. Een mens te zijn op aarde  
is pijnlijk begenadigd zijn  
en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
is rusten in de aarde  
als alles is volbracht. 

 
6. Hoe zullen wij volbrengen  
wat door de eeuwen duren moet  
een mens te zijn die sterven moet?  
Wij branden van verlangen  
tot alles is voltooid 

 
Wegzending en zegen  
 
Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was, 
starten wij weer een nieuwe week  
om de warmte van God-met-ons  
uit te dragen in het leven van elke dag.  
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Moge zijn zegen op ons rusten:  
in de naam van de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest.  
 
Amen 
 
Muzikaal Amen 
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Digitale Inzameling van de gaven  
   
De opbrengst van de eerste collecte gaat gedeeltelijk 
naar kerk in actie, missionair werk: In Nederland 
gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar 
dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Met uw bijdrage steunt u 
pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn 
waarbij de boodschap van het Evangelie op een 
andere manier gedeeld wordt.  
www. kerkinactie.protestantsekerk.nl 
 

Het andere deel gaat naar de Bisschoppelijke 
Vastenactie. Dit doel ondersteunt mensen in 
ontwikkelingslanden die zich inzetten voor een 
rechtvaardiger, humaner en welvarender 
samenleving. Dankzij uw gift kunnen zij het leven 
van andere menden in de meest schrijnende 
omstandigheden verbeteren en eraan bijdragen dat 
mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen 
zorgen.  
www.vastenactie.nl 
 
De opbrengst van de tweede collectie is bestemd 
voor het Oecumenisch Beraad Odijk. 
 
U kunt uw bijdrage voor deze collectes overmaken  
naar het rekeningnummer van de diaconie van het 
Witte Kerkje: NL62 INGB 0000 1913 52 o.v.v. 
“collecte Oecumenische viering 28-02-2021”. 
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De volgende Oecumenische viering is op  
zondag 19 september 2021 

 


