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Thema Leven uit de Bron (Pnr. 1643)  Johannes 4: 1-26 
Uitgesproken 13 juni 2021 9.30 uur IJsselmuiden, De Bron 
 
U luistert naar:  
 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 84: 3 en 4 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel.                   

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding  
 
Kyriegebed 
 
Zingen NLB Lied 25a: 1 

Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd. 

 
Woorden van lofprijzing 
 
Zingen NLB Lied 25a: 2 

Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
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kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd op U,  
tot Gij mij redt. 

 
Kindermoment 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Johannes 4: 1-26 
 
1 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 –, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 
Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad 
Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 
waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron 
zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw 
water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen 
waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: 
‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ 
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 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.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u 
hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan 
halen? 12 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.’ 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.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een 
profeet bent! 20 Onze 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. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat 
wel; de redding komt immers van de Joden. 23 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, 24 want God is Geest, 
dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: 
‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij 
komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die 
met u spreekt.’ 
 
Zingen NLB Lied 653: 3 

 3. Gij zijt het water ons ten leven;  
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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. 

 
Preek 
 
Zingen  ELB 70: 2 en 3 

Toen Jezus bij de Jacobsbron  
vol liefde tot die vrouw zich wendde 
en zij Hem als profeet erkende 
in het gesprek dat zich ontspon, 
kwam er een nieuwe vreugde dagen. 
Het levend water, het geheim 
van het geluk, bleek Hij te zijn, 
die antwoord gaf op al haar vragen. 
 
De Heer liet haar niet zomaar gaan, 
maar Hij vergaf haar al haar zonden, 
goot liefde-olie in haar wonden – 
Barmhartige Samaritaan! 
Zij hoefde niet meer schuw te hopen 
op iemand die haar liefde schonk. 
Sinds zij het Levend Water dronk, 
ging er een nieuwe toekomst open. 

 
DIENST VAN DE DANKZEGGING 
 
Diakonale voorbede.. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen NLB Lied 608  

 
De steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht – 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
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tot aan de einden der aarde 
een voor een, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen – 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

Tekst: Huub Oosterhuis 
 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=jrbt3HDdx_Y&list=RDjrbt3HDdx_Y&st

art_radio=1 
 

Zegen 
 


