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Gebedspunt:
Laten we bidden dat zij die dorsten naar
zingeving hun weg naar de Bron Jezus weten te
vinden en dat wij daarin wegwijzers mogen zijn.
Vandaag zingen wij:
Psalm 42: 1
Tussentijds 9: 1, 7, 8, 9
Lied 188
Lied 678: 3, 4, 5
Lied 653: 1, 3, 7
Tussentijds lied 9 Wij zoeken hier uw
aangezicht
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
7 Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!
8 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
9 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
1ste Schriftlezing: Jesaja 55: 1-11 gelezen door
Maartje van der Linden
1
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood
is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.

15e jaargang

nr. 21

4

Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
5
Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
6
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
7
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen
herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de
HEER.
9
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
10
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te
eten –
11
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
2de Schriftlezing: Johannes 4:1-10
1Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld
werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook
meer doopte dan Johannes 2– Jezus doopte
overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –,
3
verliet hij Judea en ging weer naar Galilea.
4
Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar,
dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon
Jozef gegeven had, 6waar de Jakobsbron is.
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de
bron zitten; het was rond het middaguur. 7Toen
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. 9De vrouw
antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om

drinken vragen? Ik ben immers een
Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met
Samaritanen om. 10Jezus 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.’
Bloemengroet:
De bloemen van zondag 21 februari zijn gegaan
naar Bert Poot, Willemoordseweg 7.
Bij de dienst van zondag 28 februari: Op de
tweede zondag van de veertigdagentijd is de
tweede daad van barmhartigheid aan de orde:
"de dorstigen laven", naar aanleiding van Jezus'
uitspraak "ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken". De mens leeft niet bij brood alleen: een
mens heeft zowel brood als water nodig, maar
tegelijk ook geestelijk brood en geestelijk water.
In deze coronatijden lopen veel mensen tegen
hun grenzen aan. We zien allemaal hoe jongeren
en ouderen het vooral mentaal zwaar hebben.
Mensen worden somber van al een jaar lang met
strenge regels leven. Jezus noemt zichzelf het
water des levens, en dat biedt hij ons aan. Om
onze geest nieuwe kracht te geven, die we juist
nu zozeer nodig hebben Dat beeld van geestelijk
water komt ook in de zware tijd van de
ballingschap in Babel al naar voren. Dan voelen
mensen zich alsof ze in een woestijn verkeren.
Maar de profeet Jesaja spreekt over nieuw elan,
over water in de woestijn, over Gods Geest die
zal stromen. Bijvoorbeeld in Jesaja 55 (maar ook
in Jesaja 41:17-18; 43:20; 44:3-4; 48:21, en die
mooie Psalm 1). De profeet vertelt over dat
bijzondere water dat God ons aanbiedt, en nodigt
uit om dat ook aan elkaar uit te delen. Hij bedoelt:
als het lijkt dat God ver te zoeken is, als we in
moeiljke tijden leven, houdt dan nooit op met
elkaar te bemoedigen met woorden van God.
Deel met elkaar je persoonljke ervaringen met
God. God biedt ons het levende water aan. Op
zijn beurt biedt Jezus dat levende water aan een
Samartitaanse vrouw (Johannes 4). Dat levende
water is er voor ons allen, om er op onze beurt
ook weer van uit te delen aan de mensen om ons
heen. Ook in de bloemschikking zal het thema
van het levende water zichtbaar zijn.

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren?
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl,
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl.

Toelichting collecte diaconie:
Bijdragen in de 40 dagentijd
Zondag de tweede eredienst tijdens de 40 dagen
tijd vragen wij uw aandacht voor het project “De
dorstigen laven”.
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop
in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier
delen ze het Evangelie op een manier die aansluit
bij waar mensen naar op zoek zijn.
Pioniersplekken kunnen van start gaan in een
nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan
ook in een omgeving waar al een kerk is, maar
dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk
komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van
het Evangelie niet losgelaten, maar op een
andere manier gedeeld wordt.
Nieuwe vormen van kerk-zijn
De afgelopen jaren zijn meer dan 150
pioniersplekken door heel Nederland ontstaan,
nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de
omgeving. Ook Seinpost Slinge in Rotterdam is
een nieuwe pioniersplek: een open en betrokken
community rondom het christelijk geloof waar
iedereen welkom is. Mensen komen er zowel
door de week als op zondag samen. De mensen
die komen zijn veelal mensen met gebroken
levens, kwetsbaar en in moeilijke
omstandigheden. Daarnaast is de pioniersplek
maatschappelijk betrokken. Met verschillende
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activiteiten zet ze zich in voor het welzijn in de
wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt
deze pioniersplekken en nieuwe vormen van
kerk. Ze staan altijd in verbinding met een
bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe
kerken hebben elkaar nodig.
Het is belangrijk het Evangelie met elkaar te
delen en daarom bevelen wij u dit project dan ook
van harte aan.
Dit kan via de bank Diaconie Prot. Gemeente
bankrek. nr: NL83RABO0146831535 o.o.v.
Dorstigen/ 40 dagentijd.
De diakenen.
Bijdragen niet via de bank
Indien bijdragen voor kerkelijke doelen voor u
moeilijk per bank kunnen is het ook mogelijk dit
via een envelop die bij u kan worden opgehaald
dit dam graag melden 015-3809095.
De diakenen.

Naar een kerkdienst uit de Dorpskerk luisteren?
Ga naar onze site www.protestantschipluiden.nl,
het kopje kerkdiensten en dan naar kerkdienst
beluisteren of naar www.kerkomroep.nl.

12+ zondagmiddag activiteit
De komende weken zal het Baken elke
zondagmiddag geopend zijn van 13:30 tot 16:00
voor de 12+ jeugd.
Hoi 12+'ers! Vanaf 28 februari willen we wekelijks
op de zondagmiddag een inloop activiteit
organiseren waar we elkaar fysiek kunnen
ontmoeten. Vanuit de overheid en de kerk mogen
we weer bij elkaar komen. Wel zullen we ons aan
de andere regels houden, zoals 1,5 meter afstand
en bij verplaatsing een mondkapje op. Ook willen
we je vragen om, voor zo ver mogelijk, zelf naar
de kerk te komen. Word je toch door iemand
gebracht/gehaald, verzoeken wij die persoon niet
mee naar binnen te gaan. Als je in de appgroep
zit kan je daar meer informatie vinden of vragen
stellen. Je kunt ook Esther een berichtje sturen of
bellen (0611922353).
Kopij Zondagsbrief:
Berichten voor de zondagsbrief van 7 maart 2021
kunt u sturen naar
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 4
maart 2021 19.00 uur.
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