
Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding 

Zondag 13 juni 2021 - 3e zondag na Pinksteren 

VOORBEREIDING 

Orgelspel   Koraalbewerking over psalm 25  
    van Wim Ruessink (geb. 1965) 

Welkom 

Aansteken paaskaarsen 

Stilte en bemoediging 

Psalm van de zondag  25d 

Kyrië - gebed om ontferming  

Gloria    Lied 305: 1, 2 en 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 

Gebed van de zondag  

Schriftlezing   Evangelie naar Johannes 4:1-30 (Willibrord 2012) 

1 Jezus was te weten gekomen dat de farizeeën gehoord hadden dat Hij meer leerlingen trok en 
doopte dan Johannes. 2 – Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen. – 3 Daarom verliet 
Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. 
4 Hiervoor moest Hij door Samaria. 5 Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, die in de buurt 
ligt van het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven, 6 en waar zich de Jakobsbron 
bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het 
zesde uur. 7 Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: ‘Geef Mij wat te 
drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. 9 De Samaritaanse vrouw antwoordde: 
‘Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’ Joden willen namelijk met 
Samaritanen niets te maken hebben. 10 Jezus hernam: ‘Als u de gave van God kende, als u wist wie 
het is die tegen u zegt: geef Mij te drinken, dan had u Hem erom gevraagd en Hij had u levend 
water gegeven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. 
Waar wilt U dat levende water dan vandaan halen? 12 Of bent u soms groter dan onze vader Jakob, 
die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?’ 
13 Jezus antwoordde: ‘Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst, 14 maar wie drinkt van 
het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik 
hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.’ 15 ‘Heer,’ zei de vrouw, ‘geef 
mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten.’ 
16 Daarop zei Jezus: ‘Ga uw man roepen en kom hier terug.’ 17’ Ik heb geen man’, antwoordde de 
vrouw. ‘Dat zegt u terecht, dat u geen man hebt,’ zei Jezus. 18 ‘Want u hebt vijf mannen gehad, en 
die u nu hebt is uw man niet. Wat u daar zegt, is waar.’ 19 ‘Heer,’ zei de vrouw, ‘ik zie dat U een 



profeet bent. 20 Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden, maar volgens jullie is 
Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden.’ 21 ‘Geloof Me,’ zei Jezus, ‘er komt een uur dat 
men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. 22– Jullie 
aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen; de redding komt immers uit de 
Joden. – 23 Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in 
geest en waarheid: dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. 24 God is geest, en zij die 
Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’ 25 De vrouw antwoordde: ‘Ja, er 
komt een messias, dat weet ik.’ (Messias betekent: gezalfde.) ‘Als die er is, zal Hij ons alles 
verkondigen.’ 26 Daarop zei Jezus tegen haar: ‘Dat ben Ik, degene die met u spreekt.’ 
27 Juist op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Het verwonderde hen dat Hij in gesprek was 
met een vrouw. Toch vroeg geen van hen: ‘Wat wilt U eigenlijk?’ of ‘Wat hebt U met haar te 
bepraten?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, liep naar de stad en zei tegen de mensen: 29 ‘Kom 
eens kijken, daar is iemand die mij wist te vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Zou Hij soms de 
Messias zijn?’ 30 Toen liepen ze de stad uit, naar Hem toe. 

Verkondiging 

Zang    Lied 188: 1, 2, 3 en 4 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden   dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Mededelingen    
Muziek tijdens de digitale mededelingen: Trio over psalm 25 van Toon Hagen (geb. 1959) 

Zegen 

Orgelspel   Praeludium van Johann Christoph Kellner (1736 - 1803) 

Aan deze dienst werd meegewerkt door: 
René Venema - voorganger 
Marieke Boter - ouderling van dienst; Astrid Krispijn - diaken van dienst 

Muzikale medewerking 
Maarten Boonstra - orgel 
Erni Kwast,  Myrte de Geus, Theo Krispijn en Hans Nuhoff - zang

Technische realisering van de uitzending op internet: 
Geluid - Jan Hendrik Labots; beeld - Martin Vreeken; webmaster - Peter Baan 

Collecten voor zondag 13 juni - zaterdag 19 juni 
    • 1e collecte: Het werk van Diaconaal centrum De Bakkerij 
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden 
    • 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 

U kunt gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Givt. 
Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening 
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden  
o.v.v.  ‘13 juni 2021, De Verbinding’  

Wilt u reageren op de dienst? Dat kan op: www.deverbindingleiden.nl

http://www.deverbindingleiden.nl

