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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 25-10-2015 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 
Voorganger : Dhr. A.P. Boer uit Brakel 
Organist : Nico Olie 
Met medewerking van de zanggroep onder leiding van Corine Vreeken 
 

Naam en kleur van de zondag 

Het is vandaag de zesde zondag van de herfst met als bijpassende kleur, het groen. 
 

Thema van de dienst 

Het thema van de dienst van deze zondag is: ‘Dorst’. 
 
 

LITURGIE 

  Intochtslied: Lied 139: 1 en 7 

     Votum/groet 

  Klein Gloria 

     Drempelgebed 

Korte presentatie door Theo Schevers over het project van Edukans in Peru, 

    daarna gaan de kinderen tot het eind van de dienst naar de jeugdkerk. 

  Zanggroep: Lied 802 

     Gebed opening van het woord 

  Lied 84: 6 

     Schriftlezing: Ps 42 (door lector) 
        1 Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.  

     2 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o    
     God. 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader   
     komen en Gods gelaat aanschouwen? 4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij   
     nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’ 5 Weemoed  
     vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok  

     naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. 6 Wat ben je  
     bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem  
     weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 7 Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik  
     aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar.  
     8 De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen – al uw golven  
     slaan zwaar over mij heen. 9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts  
     klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. 10 Tot God, mijn  
     rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart,  
     door de vijand geplaagd?’ 11 Mij gaat door merg en been de hoon van mijn  
     belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’  12 Wat ben je  
     bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem  
     weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 
   
  Lied 42: 1 en 7 

     Schriftlezing: Johannes 4: 1 - 30 (door voorganger) 

    Gesprek met een Samaritaanse vrouw 

     41 Toen 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, 6    
     waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron  
     zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen 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. 9 De vrouw antwoordde:  
     ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’  
     Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus 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? 12  
     U 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 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.’ 16 Toen 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.’ 19 Daarop  
     zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze 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  
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     noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten  
     niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de  
     Joden. 23 Maar 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, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in  
     geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’  
     (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei  
     tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ 27 Op dat moment kwamen  
     zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in  
     gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u  
     met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen  
     de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet  
     de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 
 
  Lied 188 

     Verkondiging 

  Zanggroep zingt Lied 84A 

  Dankgebed en Onze Vader door zanggroep: Lied 1006 

     Collecten (Zanggroep zingt Lied 1014) 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. De uitgangscollecte is bestemd voor het NBG. Het is vandaag nl. de 

Nationale Bijbelzondag. Eén dag in het jaar bijzondere aandacht voor het 

vertalen en verspreiden van de Bijbel. Uw bijdrage aan dit werk wordt van 

harte bij u aanbevolen! 

  Slotlied 413 

     Heenzending, zegen en gezongen beaming 

 

DE MEELEVENDE GEMEENTE 

Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet 
getoond. 
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat 
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com 
U krijgt dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail 
toegestuurd. 
 
 
 
 

AGENDA VAN DEZE WEEK 

I.v.m. de herfstvakantie zijn er geen activiteiten gepland. 
 
 

VARIA 

Jeugdkerk 25 oktober 
Vandaag gaan de kinderen eerder dan gebruikelijk naar de jeugdkerk. Ze zullen 
luisteren naar een presentatie van Theo Schevers over het project van Edukans in 
Peru. De kinderen komen aan het einde van de dienst niet terug in de kerk.  Na de 
dienst kunnen de kinderen worden opgehaald in de Haven.  
 
Vakantie en verjaardag 
Ds. Bert van der Linden gaat op vakantie van maandag 26 oktober tot en met 
zaterdag 31 oktober. Ds. Otto Grevink zal deze week voor hem waarnemen.  
Op 29 oktober verjaart onze predikant. Na de dienst van zondag 1 november bent u 
hartelijk uitgenodigd in De Haven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. 
 
Nieuwsbrief 
De laatste tijd staat de omvang van de Nieuwsbrief niet meer in de juiste  
verhouding tot het doel. De wijkkerkenraad heeft aan de redactie gevraagd om de 
Nieuwsbrief af te slanken. De Schriftlezingen zullen vanaf zondag 1 november vanaf 
de schermen mee te lezen zijn. U kunt ook altijd uw Bijbel van thuis meenemen. 
Het gaat hier om een tussentijdse oplossing. De plannen voor een gezamenlijke  
Nieuwsbrief worden op dit moment uitgewerkt. Uiteraard blijft er in een kleinere  
oplage dan nu het geval is, een papieren versie in de kerk beschikbaar, voor wie  
niet over e-mail beschikt. 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
Ria de Groot – den Toom 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  
 

Dhr. A.P. Boer 
 0418-673107 
 be@altenacollege.nl 

Contactpersoon: 
 

Gijs Maas 
 0416 - 785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 
Reageren op de inhoud van de Nieuwsbrief kan via nieuwsbrief.kerk@gmail.com 
De Nieuwsbrief op internet: www.kerkaandehaven.nl 
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