
vrijdag 26 februari 2021 

De tweede zondag van de 40 dagen tijd wordt REMINISCERE genoemd. 

Dit betekent: Gedenk uw barmartigheid. 

Thema van de tweede zondag: De dorstigen drinken geven (ik ben er voor jou. 

Uitleg bloemen 

kaarsen aansteken. 

Bemoediging Psalm 37  4-6. 

                                     Vertrouw je hele leven aan Hem toe 

                          DAN ZAL HIJ IN ALLES VOOR JE ZORGEN 

                          HIJ ZAL ALTIJD VOOR JE OPKOMEN 

 

                          Dat is net zo zeker als dat het ‘smorgens weer licht wordt 

                          en de zon  hoog aan de hemel zal komen te staan.  

  Drempelgebed :  RICHT ONZE OGEN OP U 

                                    God, het is stil op straat, een kwaad virus waart als een 

spook rond over uw wereld, en wij weten niet hoe en wat en hoelang. 

Richt onze ogen op U, en op Uw zoon Jezus Christus , die kwam om mensen te 

redden. Schenk ons uw Goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe 

morgen. 

Trouwe God , bevrijd ons van zorgen en kom gauw!  AMEN. 

                                    

 Zingen: Avond lied van Sela afspelen op beamer 

Avondlied 
Sela 

Aan het einde van de dag 
Kniel ik aan Uw voeten neer. 
Alles wat ik deed en dacht 
Is bij U bekend, mijn Heer. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02eoJ24fZJfRfnOmNruWBbtNP3bHw:1612691383498&q=Sela&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME4zN84qWcTKEpyakwgAMNFlKxUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmsa7Iv9fuAhXG-6QKHSyTDDcQMTAAegQIAhAD


Ik mag wonen in Uw huis. 
Ik mag schuilen in Uw tent. 
Met Uw liefde om mij heen 
Weet ik dat ik geborgen ben. 

In de stilte van mijn hart 
Spreekt U mij in liefde aan. 
Al het goede wat ik deed, 
Heeft Uw Geest in mij gedaan. 

Ik mag wonen in Uw huis. 
Ik mag schuilen in Uw tent. 
Met Uw liefde om mij heen 
Weet ik dat ik geborgen ben. 

Aan het einde van de dag 
Weet ik dat ik rusten mag. 
Al het zorgen, al mijn werk, 
Was genoeg voor deze dag. 
 

 Psalmgebed: Psalm 145 :18 

Laat mij elke ochtend uw liefde zien. En zeg me wat ik moet doen, want op u 

vertrouw ik   naar u verlang ik . Ja u bent mijn God. 

 Psalmlezing : Psalm 25:6 Wilt u naar mij kijken met ogen vol genade en 

vergeving 

met eeuwige liefde en vriendelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 



 Zingen : Lied 188  bij de Jakobsbron ( afspelen via beamer) 

 Schriftlezing Johannes 4 1-30      

 

                     Jezus en de vrouw uit Samaria 

1 De Heer Jezus hoorde dat de Farizeeërs hadden gehoord dat Hij méér 

leerlingen maakte en doopte dan Johannes. 2 (Hij doopte trouwens niet Zelf, 

maar Hij liet dat door zijn leerlingen doen.) 3 Daarom vertrok Hij uit Judea en 

ging weer naar Galilea. 4 Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. 5 Hij 

kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette. Die stad ligt dicht bij het stuk 

grond dat Jakob ooit aan zijn zoon Jozef had gegeven.  6 Daar was ook de bron 

van Jakob. Jezus was moe van de reis en ging bij de bron zitten. Het was toen 

ongeveer twaalf uur 's middags. 

7 Een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. Jezus zei tegen haar: 

"Wil je Mij wat te drinken geven?" 8 Want de leerlingen waren naar de stad 

gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw zei tegen Hem: "Hoe kunt U als Jood te 

drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw?" Want Joden willen niet met 

Samaritanen omgaan.  10 Jezus antwoordde: "Als je wist wat God jou wil 

geven, en als je wist Wie hier aan jou om drinken vraagt, dan zou jij aan Hém 

om drinken hebben gevraagd. Dan zou Hij je vers water  hebben 

gegeven." 11 Ze zei tegen hem: "Heer, U heeft geen emmer en het is een diepe 

put. Hoe kunt U dan aan vers water komen? 12 Bent U soms belangrijker dan 

onze voorvader Jakob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er ook zelf uit 

gedronken, met zijn zonen en zijn vee." 13 Jezus antwoordde haar: "Mensen 

die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. 14 Maar 

mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor 

eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een 

bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft." 15 De vrouw 

zei: "Heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik 



nooit meer water te gaan halen bij de bron hier." 16 Hij zei tegen haar: "Ga 

naar huis, haal je man en kom met hem weer hier." 17 De vrouw antwoordde: 

"Ik heb geen man." Jezus zei tegen haar: "Het klopt dat je zegt dat je geen man 

hebt. 18 Want je hebt vijf mannen gehad, en met de man met wie je nu leeft, 

ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd." 

19 Toen zei de vrouw: "Heer, ik zie dat U een profeet bent. 20 Dan heb ik een 

vraag. Onze voorouders hebben hier op de berg Gerizim God aanbeden. Maar 

de Joden zeggen dat je alleen in Jeruzalem mag aanbidden." 21 Jezus zei: 

"Geloof Mij, vrouw, er komt een dag dat de mensen niet meer hier op de berg 

of in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie, de 

Samaritanen, aanbidden God zonder Hem echt te kennen. Maar 

wij Joden weten Wie we aanbidden, want wij kennen God. Want de Redder van 

de mensen komt uit het Joodse volk. 23 Nu is de tijd begonnen dat echte 

aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. 

Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. 24 God is een 

geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol 

van waarheid." 25 De vrouw zei tegen Hem: "Ik weet dat op een dag de 

Messias komt. (Hij wordt ook wel de Christus genoemd.) Als Hij er eenmaal is, 

zal Hij ons alles vertellen en uitleggen." 26 Jezus antwoordde: "IK BEN  dat, Ik 

die nu met jou praat." 

27 Op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze waren verbaasd dat Hij met 

een vrouw aan het praten was. Toch zeiden ze er geen van allen iets van. 28 De 

vrouw liet haar waterkruik staan, ging naar de stad en zei tegen 

iedereen: 29 "Kom mee. Ik wil jullie iemand laten zien die mij precies wist te 

vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Hij móet wel de Messias zijn." 30 En 

iedereen kwam de stad uit, naar Hem toe. 

           

 



10) Tekst ter overdenking: 

Mattheus 25:35 Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. 

Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een 

vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen.  

 STILTE 

Muziek Herman Hamberg   J.S Bach “ Ach bleib bei uns  Herr Jesu Christ” 

 Gebed :  SAMEN  het Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

U naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel 

zo ook op 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 van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

AMEN 

 

 Zegenbede : 

God geeft jou…… 



voor elke storm een regenboog  

voor elke traan een glimlach 

voor elk verdriet een belofte 

voor moeilijke tijden een zegen  

voor ieder probleem 

een trouwe vriend om te steunen 

voor elke zucht een prachtig lied  

en voor ieder gebed een antwoord. 

AMEN 

   Doven van de kaarsen 

   Collecte (WAYPOINT)  via GIVT app, of bankrekeningnummer  

         ( Zie BEAMER) 
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