Oude Blasius, 22 maart 2020: 2de Coronazondag (aangepaste dienst)
Orgelmuziek bij psalm 122 (psalm van de zondag; zondag Laetare
'Verheug je'. Een lied van de opgang)
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Lied: psalm 122 vers 1 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Aansteken van de kaarsen door de ouderling van dienst
Lezing: Exodus 17, 1-7
1 Vanuit 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.
2 Ze 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?'
3 Maar 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?'
4 Mozes 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!'
5 De 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.
6 Ik 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.
7 Hij 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?'
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Lied 23b, 1 + 2 + 3
Lezing: Johannes 4, 1-19
1 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!
Lied 23b, 4 + 5
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Overdenking: Levenswater
Orgelmuziek: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Choral uit
orgelsonate VI 'Vater unser im Himmelreich'
In memoriam Trude Meutstege- Visser
Voorbeden en Onze Vader
Slotlied 542, 1 + 2 + 3
Zegen met een gesproken Amen
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