
ORDE VAN DIENST voor 15 maart 2020  
Wijk Heerlen 
Voorbereid DOOR gemeenteleden VOOR 
gemeenteleden in samenwerking met ds. Joachim 
Stegink 
Thema: Een bron die nooit opdroogt  
 

Welkom  
Kaarsen worden ontstoken 
Stilte 

- de gemeente gaat staan - 
 
Zingen: Lied 280:1, 5 en 6 De vreugde voert ons 
naar dit huis 
 
Bemoediging en groet 
SPREKER: Aan het begin van deze kerkdienst,  

als een moment van rust en 
bezinning in een soms toch wat 
bewogen en veeleisend bestaan, 
spreken we uit wat ons bindt en boeit 
en op de been houdt, wat ons drijft.  
En dat is ons vertrouwen, de hoop, of 
misschien alleen maar het verlangen 
dat...: 

ALLEN: Onze hulp is in de Naam van de 
Eeuwige, die hemel en aarde met 
elkaar verbindt, 
die op de weg door de tijd niet 
zonder ons mensen wil gaan 

SPREKER: En deze God groet ons met de 
woorden: ‘Genade voor jou en vrede’. 
Dat wil zeggen: Jij mag er zijn! Wie je 
ook bent, hoe je leven ook gelopen is.  
Ik zal er zijn voor jou, zegt God. Ook 
als je dat zelf misschien niet meer 
verwacht. 

ALLEN: Amen 
- gemeente gaat zitten - 

Inleiding 
Stilte 
Verstillend lied: Lied 200: Wek uw kracht (het lied 
wordt 1x voorgespeeld, daarna zingen we het 3 keer) 
 
Gebed aan het begin (onderbroken door Lied 
538:1, 2, 3 en 4) 
 
 HET WOORD 
Gebed om inspiratie 
Gedachten voor de kinderen 
Voordat de kinderen hun eigen ruimte opzoeken 
zingen we het projectlied: 

 

 

Inleiding  
Lezing 1: Jesaja 55,1-2 en 58,11 
Orgelspel 
 
Overweging (met lezing 2: Johannes 4,1-30) 
Kort orgelspel 
 
Lezen: Lied 188 
Bij de Jakobsbron stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, mij, een vrouw,  
om water vroeg, mij, Samaritaanse. 
 
Als je wist, sprak Hij, van Gods gave,  
jij zou mij nu om levend water vragen. 
Water dat ik geef lest je dorst zolang je leeft, 
laaft je alle dagen. 
 
Wij horen helder het geluid 
van levend makend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 
 
Als een springfontein zal dit water in je zijn, 
de vervulling van verlangen. 
Kruik, wat klink je hol, met je buik van leegte vol. 
Breek om te ontvangen. 
 
Meer dan Jakob, Gij die uw bron ontsluit voor mij, 
laat uw zegeningen stromen, 
Christus die mij drenkt en mij levend water schenkt, 
laat mij tot U komen. 
 
Wij horen helder het geluid 
van levend makend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade 
 
 



Kort orgelspel 
Zingen: Lied 653: 1, 2, 3, en 5: U kennen, uit en tot 
U leven 
 

Ant-WOORD 
Bericht van overlijden 

- Gemeente gaat staan - 
Zingen: Lied 961 
Gemeente gaat zitten 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Mededelingen 
Collectes: 
1. Diaconie 
2. Kerk  
 
(tijdens de collecte komen de kinderen terug in de 
kerkzaal) 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
- gemeente gaat staan -  
Slotlied Lied 793: 1, 2 en 3 Bron van liefde, licht en 
leven 
 
Wegzending 
 
Zegen: 
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting,  
de pijn van de ontbering, de tijd van verwachting,  
het genot van de volheid, de kaalte van het gemis. 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
dat je handen open zijn en opbouwen, 
dat je luistert tot in het zwijgen, 
dat je woorden oprecht zijn 
en dat je in hart en nieren bewogen bent  

om de mens op je weg. God zegene jouw weg, 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. 
 
Allen: 
Zingen: 

 
 
Bij de deur:3e collecte: . 40-dagen project: Sta op, 
noodhulp Zuid-Soedan 
 
 
 
Na afloop van de dienst: koffie, thee en limonade. 
Welkom! 


