
 

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

ORDE VAN DIENST, ontmoetingen bij de bron 

 

zondag 12 september 2021 

 

dertiende zondag van de zomer 

 

 
Jacob ontmoet Rachel bij de bron 

 

 
Samaritaanse vrouw ontmoet Jezus bij de bron 
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In de viering kijken we terug op de coronatijd en staan we stil bij het (extra) 
verdriet dat het sommigen van ons gebracht heeft. Verder ook aandacht voor 
het goede dat corona mensen heeft gebracht. Wat heeft het als veerkracht 
opgeleverd, welke nieuwe ontmoetingen, hoe hebben mensen elkaar in deze 
periode gesteund en vastgehouden? Wat heeft het ons als gemeente gebracht?  
 
 
Voorgangers:  ds. Jeroen Jeroense, ds. Dick Snijders 
Organist: Jaap Jansma 
Koor:  G-Noot onder leiding van IJsbrand ter Haar 
Band:  Houseband  
 
 
Muziek op het kerkplein door het Posaunenchor  
 
Orgelmuziek   Psalm 116   Koraal met 5 Variaties   Chiel Jan van Hofwegen    

               ( 1978 - ) 

Welkomstwoord 
 
Stilte 
 
Samenzang van Lied 116: 1, 3, 8 
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Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Groet en bemoediging 
v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: Zijn trouw duurt eeuwig; 
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Drempelgebed 
v: God,  

wat zijn wij zonder U? 
 Onze Geest heeft uw licht nodig, 
 onze wil uw kracht, 
 onze ziel uw vrede. 
a: Neem ons leven in uw hand 
 en maak ons vrij van ongerechtigheid. 
v: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
a: opdat wij werkelijk zijn volgelingen zijn 
 en U liefhebben en dienen met al onze krachten. 
 Amen. 
 
Koor- en samenzang van Lied 211: 1 koor, 2 allen 
 
De gouden zonne / heeft overwonnen 
en toont haar zege / nu allerwegen, 
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht. 
Met moede leden / zo lag ik terneder, 
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik, 
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht. 
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Kyriegebed 
afgesloten met: 

 
     Heer      ont-ferm   U, Chris-tus   ont-ferm  U,  Heer, ont-ferm U  o-ver ons! 
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Loflied Koor- en samenzang van Lied 146c: 1 allen, 3 koor, 7 allen 

 

Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
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Verhaal 
 
Samenzang van Lied 288 

 

 
Gebed van de zondag 
 
Genesis 29: 1-14 
 
Overweging  
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Koor- en samenzang van Lied 973: 1 en 2 koor, 3 en 4 allen 
 
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 

 
 
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
Johannes 4: 1-26 
 
Overweging  
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Koor- en samenzang van Lied 188: coupletten koor, refrein allen 
 

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. 

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. 

 

 
 

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. 

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. 

 
Refrein: 
Wij horen helder het geluid 
van levendmakend water. 
Kom, schenk uw woord als water uit, 
vervul ons met genade. 
 
Persoonlijke verhalen Annet Postma, Arie de Groot 
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Houseband Holt veur op het vuur (Daniël Lohues) 
 

Toe 'j klein waarn dacht ie der nooit bij 
nao 
As 't kaold was buuten dan was 't 
binnen warm 
Mar nou moe 'j 't zölf doen, 't blef 
starbenskaold 
A'j zitten blieben zunder te stoken 
A'j t nie dreuge naost de deur hebben 
liggen 
Dan moe'j 't bos in, soms diep 't bos in 
Veur holt veur op ’t vuur, veur holt 
veur op 't vuur 
 
Vloerverwarming of cv 
Daor giet 't niet umme 
Dat bedoel ik niet nee 
Liefde, de liefde daor kump 't op an 
As dat vuurtie altied mar branden blef 
A'j t nie dreuge naost de deur hebben 
liggen 
Dan moe'j 't bos in, soms diep 't bos in 
Veur holt veur op ’t vuur, veur holt 
veur op 't vuur 
 
Want de vlam mag niet uut gaon 
Smeuln mag best 
As 't mar an blef, as 't vuur mar anblef 
Dus op zuuk naor holt 
Want anders word 't kaold 
 
 
't Bos kan barre duuster weden 
Mar trek joe niks an van wolven en 
beern 
En be'j te bescheiden of domweg te lui 
Dan giet 't mooiste holt, naor de 
verkeerden 
A'j t nie dreuge naost de deur hebben 
liggen 
Dan moe'j 't bos in, soms diep 't bos in 
Veur holt veur op ’t vuur, veur holt 
veur op 't vuur 

Toen je klein was dacht je er nooit bij na 
Als het buiten koud was, dan was het 
binnen warm 
Maar nu moet je het zelf doen, het blijft 
stervenskoud 
Als je blijft zitten, zonder te stoken 
Als je het niet droog naast de deur hebt 
liggen, dan moet je het bos in, soms diep 
het bos in 
Voor hout voor op het vuur, voor hout 
voor op het vuur 
 
 
Vloerverwarming of cv 
Daar gaat het niet om,  
Dat bedoel ik niet nee 
Liefde, de liefde daar komt het op aan 
Als dat vuurtje altijd maar branden blijft 
Als je het niet droog naast de deur hebt 
liggen, dan moet je het bos in, soms diep 
het bos in 
Voor hout voor op het vuur, voor hout 
voor op het vuur 
 
Want de vlam mag niet uit gaan, 
Smeulen mag best 
Als het maar aanblijft, als het vuur maar 
aanblijft 
Dus op zoek naar hout,  
Want anders wordt het koud 
 
Het bos kan zeer duister zijn, 
Maar trek je niks aan van wolven en beren 
En ben je te bescheiden of domweg te 
dom 
Dan gaat het mooiste hout naar de 
verkeerde 
Als je het niet droog naast de deur hebt 
liggen, dan moet je het bos in, soms diep 
het bos in 
Voor hout voor op het vuur, voor hout 
voor op het vuur 
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Want de vlam mag niet uut gaon 
Smeuln mag best 
As 't mar an blef, as 't vuur mar anblef 
Dus op zuuk naor holt, want anders 
word ’t kaold 
Je moet op zuuk naor holt,  want 
anders word ’t kaold 
Op zuuk naor holt, want anders word 
't kaold 

 
Want de vlam mag niet uit gaan, 
Smeulen mag best 
Als het maar aanblijft, als het vuur maar 
aanblijft 
Dus op zoek naar hout,  
Want anders wordt het koud 
Je moet op zoek naar hout, want anders 
wordt het koud 
Op zoek naar hout, want anders wordt het 
koud 

 
Gedicht Aukje Spoelstra  
 
Persoonlijke verhalen Rob Alblas, Channa Moed  
 
Gebeden  
Acclamatie uit Lied 368h:

 

Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 

 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Hulp aan dak- en thuislozen: Kruispunt Arnhem.   
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg Oosterbeek.  
 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege 
de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie + september’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk + september’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ’12 september, ‘De Herberg’. 
 

U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app 
kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van de 
afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen geven. 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u 
de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
 
 

Slotlied Samenzang van Lied 969: 1, 2, 3, 4 
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Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
Zegen 
v. De Levende zij voor u om u de juiste weg te wijzen. 

De Levende zij achter u om u in de armen te sluiten 
en om u te beschermen tegen gevaar. 
De Levende zij onder u om u op te vangen 
wanneer u dreigt te vallen. 
De Levende zij in u om u te troosten 
als u verdriet hebt. 
Hij omgeve u als een beschermende muur 
wanneer anderen over u heen vallen. 
De Levende zij boven u om u te zegenen. 
Zo zegene u God vandaag, morgen en in eeuwigheid. 

a. Amen. 
 
Orgelmuziek   Nachspiel D-Dur   Felix Mendelssohn Bartholdy   ( 1809-1847 ) 
 


