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Welkom
Lied NLB Psalm 95: 1
1. Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.
Bemoediging en drempelgebed:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Die altijd trouw blijft
EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT VALLEN.
Eeuwige God,
Wij die U nooit hebben gezien:
ZIE ONS HIER BIJEEN.

Wij die van U hebben gehoord:
HOORT U ONS BIDDEN.
Uw naam is dat U mensen helpt:
WEES ONZE HULP.
U die schepper bent van hemel en aarde:
MAAK ALLES NIEUW.
U die ons bij name kent:
LEER ONS U KENNEN.
U die de bron van leven wordt genoemd:
DOE ONS WEER LEVEN.
U die gezegd hebt: Ik zal er zijn:
WEES HIER AANWEZIG. AMEN.
Lied: NLB 324
1. Wat vrolijk over u geschreven staat:
dat zij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.
2. Wat vurig staat geschreven dat Gij komt
redden wat verloren', is dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond.
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Lezing: Exodus 6: 2 – 9
God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en
Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER
heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond
gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling
hebben gewoond.
Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door
de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte
herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal
de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit
je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en
de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik
zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die
jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.
Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en
Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’
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Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem
luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid.
Lied: NLB Psalm103a: 1
1. Looft nu, mijn ziel, de Here,
looft, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgen in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.
Lezing: Johannes 4: 5 - 26
Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het
middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei
tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar
de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden
gaan namelijk niet met Samaritanen om.
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.’ ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep –
waar wilt u dan levend water vandaan halen? 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.’ ‘Iedereen die dit water drinkt
zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘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.’ ‘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.’
Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer
terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u
geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu
hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp
ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze
berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet
worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze
berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je
vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden.
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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, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat
doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias
zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles
vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Lied NLB 188
1. Bij de Jakobsbron
stond ik dorstig in de zon
op het middaguur der schaamte.
Waar Hij, vreemd genoeg,
mij, een vrouw, om water vroeg,
mij, Samaritaanse.
2. Als je wist, sprak Hij,
van Gods gave, jij zou mij
nu om levend water vragen.
Water dat Ik geef
lest je dorst zolang je leeft,
laaft je alle dagen.
Refrein: Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom schenk het woord als water uit,
vervul ons met genade.
3. Als een springfontein
zal dit water in je zijn,
de vervulling van verlangen.
Kruik, wat klink je hol,
met je buik van leegte vol.
Breek om te ontvangen.
4. Meer dan Jakob, Gij
die uw bron ontsluit voor mij,
laat uw zegeningen stromen,
Christus die mij drenkt
en mij levend water schenkt,
laat mij tot U komen.
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Refrein: Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom schenk het woord als water uit,
vervul ons met genade.
Overdenking

Lied NLB 527
1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
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4. Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
5. Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
Mededelingen
Gebed – Onze Vader
Slotlied NLB 969: 1, 2, 4
1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Zegen
Orgelspel

Deel 1 uit Concerto in G-dur BWV 973 - J.S. Bach (16851750)

Collectedoelen 19 juli 2020: 1. Wijkdiaconie 2. Wijkgemeente
U kunt doneren via
Bijdrage in de mandjes in de Voorhof
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
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Waar is de Tuindorpkerk deze zomer?
Misschien gaat je geplande reis niet door en heb je iets anders moeten
verzinnen. Fietsen bij Zaltbommel of wandelen in Hardenberg om toch dat
buitenlandgevoel te krijgen. Misschien waren je vakantieplannen al corona-proof
voordat dat woord bestond: je blijft lekker in je eigen tuin. Of je nu weggaat of
thuisblijft deze zomer, wij horen graag waar je bent!
Net als vorig jaar is de Tuindorpkerk erbij deze zomer. Maak tijdens je vakantie
een selfie/foto met de Tuindorpkerk. Download hier
de zomergroet, maak een print of bewaar ‘m op je
telefoon. Of neem een echte kaart mee uit de
Voorhof. Mail je foto naar els.smit@outlook.com.
Appen naar Els of Lisette kan ook. Of doe de kaart op
de bus. En vertel erbij wat jouw vakantieplek
bijzonder maakt.
We weten nog niet of we de resultaten na de zomer
digitaal of live kunnen laten zien. Eén ding is vrij
zeker: de winnende foto komt dit jaar niet uit
Kopenhagen of Colombia. De strijd om de eer? Die
wordt vast gevoerd in de categorie “Lekker weg in
eigen land”.
Als je een foto instuurt, gaan we ervan uit dat je akkoord bent met publicatie in
de kerk en/of op het besloten deel van de website.
Lisette Weenink: 06-19947404
Els Smit: 06-46860813
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