
Orde van dienst voor de online en reguliere kerkdienst van de Protestantse 
Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 13 juni 2021  

Voorgangers ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Arjo Gouw (orgel/piano), zanggroep 

Uitgezonden via Kerkdienst Gemist en een livestream op Facebook. Gebruik 
voor Kerkdienstgemist het liefst onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-
Biezelinge-Eversdijk/events 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events


Orde van dienst 

Orgelspel voor aanvang 

Binnenkomst van wie dienst doen 

Welkomstwoord door ouderling v dienst 

Dienst van de voorbereiding 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 84: 1, 4, 6 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) 
Korte inleiding op de dienst 

Drempelgebed en gebed om Gods ontferming 

Loflied psalm 150A: 1, 2, 3 (Geprezen zij God) 

Dienst van het Woord 

Gebed om Gods Geest 

Moment met de kinderen 
Lied als de kinderen naar KND gaan: lied 285: 1 (Het licht is ons voorgegaan) 
  
Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 (NBV) 

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.’ 19Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, 
heer, dat u een profeet bent! 20Onze 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. 22Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt 
immers van de Joden. 23Maar 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, 
24want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25De 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.’ 

Lied 188: 1, 2, refrein, 3, 4, refrein (Bij de Jakobsbron) 

Overweging 
Meditatief orgelspel 
Lied 382: 1, 2 (O alle Gij dorstigen) 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Inleidende woorden 
Geloofsbelijdenis: lied 340B (Ik geloof in God de Vader) 

Instellingswoorden 

Dankgebed/tafelgebed 

Onze Vader’ 
Lied 327 2x (Hierheen, dorstigen) 

Nodiging 

Delen van brood en wijn op de eigen plaats en thuis 

Wegzending/slotgebed 
Slotlied 428 (Overvloedig geef Ik u)  

Zegen 


