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Kleur van de zondag: Groen 
 
Ochtenddienst:  
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. B. Schoone, Poeldijk 

Collecte: 1. Kerk      2. Diaconie 

Organist:            Gert Jan Hol  
 

Gebedspunt: 
Laten we dankbaar zijn voor water en bidden voor 
wie er onvoldoende over kunnen beschikken. 
 
Zondagmorgen wil ik met u nadenken over de 
ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse 
vrouw. Jezus doorbreekt de tegenstelling tussen 
samaritanen en joden. In deze tijd vraag je je af 
wat Hij zou doen met de tegenstelling joden-
Arabieren. En zo zijn er tegenwoordig veel meer 
tegenstellingen te noemen. In Joh. 4 is ook 
sprake over aanbidding. Jezus benadrukt dat je 
dat samen doet. Zo zou de wereld er in ieder 
geval beter uitzien! 
 
Vandaag zingen wij: 
Psalm 25: 4, 7 
Psalm 42: 1 
Lied 653: 1, 3, 7 
Hemelhoog lied 228: 1,2,3 
Lied 655:1,3,5 
 
Hemelhoog Lied 228 
1 Heer! Ik hoor van rijken zegen, 
Dien Gij uitstort keer op keer; 
Laat ook van dien milden regen, 
Dropp’len vallen op mij neêr; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp’len vallen ook op mij! 
 
2 Ga mij niet voorbij, o Vader! 
Zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met Uw koorden nader, 
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart; 
Ook in mij, ook in mij, 
Stort Uw liefde ook uit in mij! 
 
3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden de oogen weêr; 
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan, 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
Werk ook door Uw kracht in mij! 
 
 
 

 
1ste Schriftlezing: Exodus 17: 1-7 
1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van 
Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de 
andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. 
Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek 
daar geen water te zijn om te drinken. 2Ze 
maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, 
geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom 
maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER 
op de proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige 
dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons 
uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. 
‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze  
kinderen en ons vee?’4Mozes riep luid de HEER 
aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg 
hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze 
stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga 
samen met een aantal van de oudsten van Israël 
voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de 
Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal 
je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de 
rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk 
te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van 
de oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats 
Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes 
daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar 
de HEER op de proef hadden gesteld door te 
vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 
2de Schriftlezing: Joh. 4: 5-26 
5Zo 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.’ 
8Zijn 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.’ 11‘Maar heer,’ zei de 
vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – 
waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12U 
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 
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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.’ 
26Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die 
met u spreekt.’ 
 
Bloemengroet: 
De bloemen van zondag 6 juni zijn gegaan naar 
mevr. T. de Bruijne, Lijsterbresstaat 7, en naar 
mevr. F. Dijkxhoorn -Siepman, Willem van 
Steenberchstraat 11. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag vraagt  de Diaconie bij de uitgang uw 
aandacht voor Ron en Nelleke van Ketel welke 
via de  Near East Ministry gestationeerd zijn in 
Jeruzalem. Ron en Nelleke zijn de thuis basis 
voor vele christelijke vrijwilligers welke door hun 
geloof gedreven zijn,  werk te doen in Israel en de 
Palestijnse gebieden. 
Gedreven door het geloof zijn betekend niet dat 
deze mensen geen problemen tegen komen. 
Juist de aanwezigheid van deze thuisbasis van 
de NEM maakt het mooie werk van deze mensen 
mogelijk. Bij hun laatste  bezoek van Ron en 
Nelleke hebben wij weer veel ervaringen met ons 
gedeeld over wat zij meemaken in het Heilige 
Land en buurlanden, Hier werd ons duidelijk dat 
in de Arabische gebieden geen hulp wordt 
geaccepteerd van de Staat Israel, 
Hulp via NEM en aan haar gekoppelde 
organisaties word wel geaccepteerd, en ook door 
Israel ondersteund. 

Naast de hele wereld worden ook Israel en de 
omringende landen geteisterd door de Corona 
pandemie. Hierdoor is veel werk is stil gevallen 
ook voor de Arabische mensen in Israel welke 
nog mee klem komen als in het verleden. 
Ook voor Ron en Nelleke geeft alles weer nieuwe 
uitdagingen, omdat de vrijwilligers soms niet meer 
op de huidige plaats ingezet kunnen worden en 
ook omdat het reizen overal ernstig bemoeilijkt is. 
De recente uitbraken van geweld plaatst alle 
partijen weer extra van elkaar , het geeft aan dat 
er oplossingen moeten worden gezocht maar dit 
ondanks de grote verschillen en de buitenlandse 
invloeden die de verschillen juist aanjagen. 
Wij weten niet in welke richting God alles zal 
besturen maar weten wel dat dit werk in Israel en 
de Palestijnse gebieden van belang is en daarom 
bevelen we deze collecte dan ook van harte aan. 
geeft  U liever een gift dan kan dit; Diaconie Prot. 
Gemeente bankrek. nr: NL83RABO0146831535 
o.o.v. Jeruzalem. 
 
Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 20 juni 2021 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 17 
juni 2021 19.00 uur. 
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