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Welkom in de Dorpskerk! 
 

Symbolische schikking 
Thema van de 40dagentijd: Uit liefde voor 
jou.  
De basis voor de symbolische schikking 
zijn kronkelige takken. De liefde voor de 
ander is niet een rechtlijnig pad, maar 
kent onverwachte wendingen.  
Iedere zondag wordt er iets toegevoegd: 
eerst heeft het een sober karakter, later 
wordt de schikking kleurrijker.  
De liturgische kleur is paars.  
Met Pasen verandert de kleur naar wit.  
 

 

Inleiding op de dienst: 

Onderwerpen genoeg (stikstof, 

asielbeleid, klimaat, covid …) die mensen 

uit elkaar kunnen drijven, zodat ze elkaar 

kwijt raken. Soms zijn het verschillen in 

achtergrond en identiteit, die zorgen voor 

afstand en spanning tussen mensen. 

Maar het kan ook anders.  

In het evangelie vanmorgen horen we van 

een verrassende ontmoeting tussen een 

Samaritaanse vrouw en Jezus. die 

onderlinge verschillen overbrugt. En ook 

een nieuw licht geeft in eigen leven en 

geloven. We hopen op een verrassende 

ontmoeting.         

 

 

 
 

 
  
 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Preludium in e  

                           van J.S. Bach 

  
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied: 274 
 
Bemoediging 
V: Onze hulp is van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft  
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A.: en elk schepsel oneindig lief heeft/ 
 
Groet 
V:  Genade zij u en vrede van God onze  
      Vader en van zijn Zoon Jezus Christus  
      gemeenschap met de Heilige Geest.       
 A: Amen. 
 
Zingen: Psalm van de zondag 25a 
 
Gebed 

 

Thoralezing: Exodus 17: 1-7 

 
Zingen: Lied 655 
 
Evangelielezing: Johannes 4: 5-26 
 
Zingen: Lied 188 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 



 

Zingen: ‘Heer, Gij hebt mij gezien en  
                onverwacht’ ( Melodie lied 221) 
 
Heer, Gij hebt mij gezien en onverwacht   

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Gij hebt mijn licht ontstoken in de nacht, 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen, 

Zo komt Gij steeds, maar niet met overmacht, 

Gij draagt met zorg mijn grote onvermogen. 

 

Gij laat ons toe, Gij nodigt ons steeds uit, 

hebt in uw handen onze naam geschreven. 

God, U geeft ons een warm en rijk tehuis, 

biedt als een schoot aan ons uw eigen leven. 

Wilt ons behoeden, helpt ons steeds vooruit 

en wat wij zijn, Gij hebt het ons gegeven. 

 

Gij geeft het uw beminden in hun slaap, 

Gij schrijft uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt U zelf ontvankelijk gemaakt, 

zoals de bedding voor de wilde stromen. 

Zoals een bloem die langzaam opengaat, 

zo laat Gij wie U liefheeft tot U komen. 
 
Dank- en voorbeden, afgesloten met het 
Onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
 
Slotlied: 324 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Gespeeld wordt: Liebster Jesu, 
                            van J.S. Bach. 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar 
het orgelspel. 
 
 
 

 
 
 
 

Collectes:  
1. Voedelbank Arnhem 
Meer dan één miljoen Nederlanders leven 
onder de armoedegrens. Het doel van de 
Voedselbank is om die mensen, die per 
maand minder dan  
€ 180,- als leefgeld hebben, een steuntje in 
de rug te geven. De Voedselbank verstrekt 
hen, op verzoek van professionele 
hulpverleners, tijdelijk een wekelijks 
voedselpakket. 
Hiervoor werkt Voedselbank Arnhem 

samen met bedrijven en 

supermarkt(ketens). Zij doneren hiervoor 

hun overschotten die ze, om wat voor 

reden dan ook, niet meer kunnen 

verkopen. Dit levert diverse voordelen op 

voor alle betrokken partijen. Er gaat geen 

voedsel verloren. Mensen met weinig geld 

krijgen eten. En bedrijven kunnen op 

relatief goedkope wijze van hun 

overschotten afkomen. Zo zorgen deze 

partijen er samen voor dat armoede wordt 

bestreden, voedseloverschotten 

verdwijnen en zelfs dat het milieu minder 

wordt belast. De Voedselbank 

ontvangt geen structurele subsidies en is 

dus volledig afhankelijk van donaties en 

sponsoring. 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.Kerkhuishouding 

   Onderhoud kerkelijke terreinen 

  

 
 
 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/
http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/

