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Ontsteken van het licht
Inleiding op de dienst
Lied 216: 1
Dit is een morgen als ooit de eerste
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord
Begroeting
Lied 216: 2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Gebed
Lied : ‘Woord dat ons oproept om te leven’ (melodie: lied 601)
Woord dat ons oproept om te leven,
woord van de Heer dat leven geeft.
Licht dat aan ieder is gegeven
die in het spoor van Jezus leeft.
Dat woord wil licht zijn op de wegen
die mensen gaan - hun leven lang.
Dat woord komt telkens ons weer tegen,
zegt: leef het leven, wees niet bang.
Lezing: Johannes 4: 1-30 en Johannes 4: 39-42
De farizeeën hoorden dat Jezus steeds meer volgelingen kreeg, en
meer mensen doopte dan Johannes. (Jezus doopte trouwens niet zelf,
dat deden zijn leerlingen.)
Toen Jezus ontdekte dat de farizeeën dat gehoord hadden, ging hij weg
uit Judea, terug naar Galilea.
Hij moest door Samaria reizen, en kwam bij de stad Sichar. Die stad lag
dicht bij het stuk land dat Jakob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had.

Bij Sichar was de Jakobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was
moe van de reis. Het was ongeveer twaalf uur ’s middags.
Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit
de put. Jezus zei tegen haar: ‘Geef me alsjeblieft iets te drinken.’ De
leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te kopen.
De vrouw zei tegen hem: ‘Dat kunt u mij toch niet vragen! Want u bent
een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.’ Joden mogen namelijk
niet omgaan met Samaritanen.
Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet niet
wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je
dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd! En dan had ik
je water gegeven dat eeuwig leven geeft.’
De vrouw zei: ‘Maar meneer, u hebt geen emmer, en de put is diep!
Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze
voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf
water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze
put gedronken.’
Jezus zei: ‘Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen.
Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst.
Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige
leven.’
De vrouw zei: ‘Meneer, geef mij dat water! Dan zal ik nooit meer dorst
krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen!’
Jezus zei tegen haar: ‘Ga eerst je man halen, en kom dan terug.’ De
vrouw zei tegen Jezus: ‘Ik heb geen man.’ Jezus zei: ‘Precies. Je hebt
vijf mannen gehad. En nu leef je samen met iemand die jouw man niet
is. Dus wat je zegt, is waar.’
De vrouw zei: ‘Nu begrijp ik dat u een profeet bent! Daarom wil ik u iets
vragen. Onze voorouders vereerden God op de berg Gerizim. Maar de
Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van Jeruzalem mag
vereren. Wie heeft er gelijk?’
Jezus zei tegen haar: ‘De Samaritanen vereren God zonder hem te
kennen. De Joden vereren God en kennen hem. Want de redder van de
wereld komt uit het Joodse volk.
Geloof me, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op
de berg Gerizim of in de tempel van Jeruzalem. In die tijd, die nu al
begonnen is, vereren de ware gelovigen God niet meer op één speciale
plaats. Want dankzij de heilige Geest kennen zij God, de Vader, echt.
Daardoor kunnen zij de Vader vereren op een nieuwe manier, zoals hij
het wil.

God hoort bij de hemelse wereld. Alleen door de heilige Geest kun je
God echt leren kennen. En alleen dan kun je hem op de juiste manier
vereren.’
De vrouw zei: ‘Ik weet dat de messias, die Christus genoemd wordt, zal
komen. Hij zal ons alles over God vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘De
messias spreekt met je. Ik ben het.’
Op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze waren verbaasd dat
Jezus met een vrouw aan het praten was. Maar toch vroegen ze niet:
‘Waarom praat u met haar? Wat wilt u?’
De vrouw liet haar waterkruik staan, en ging terug naar de stad. Daar zei
ze tegen de mensen: ‘Kom mee! Er is iemand die alles van mij weet. Dat
moet de messias zijn!’ De mensen liepen de stad uit en gingen naar
Jezus toe.
Veel Samaritanen uit Sichar gingen in Jezus geloven. Dat was omdat de
vrouw over Jezus gezegd had: ‘Hij weet alles van mij!’ Ze gingen naar
Jezus toe, en ze vroegen hem om bij hen te blijven.
Toen bleef Jezus nog twee dagen bij hen. En door alles wat hij vertelde,
gingen nog veel meer mensen uit de stad geloven. Ze zeiden tegen de
vrouw: ‘Eerst geloofden we in Jezus door wat jij ons vertelde. Maar nu
hebben we hem zelf gehoord. En nu weten we zeker dat Jezus de
redder van de wereld is.’
Zingen: ‘Woord dat ons oproept echt te leven’
Woord dat ons oproept echt te leven
Woord van de Heer, dat leven is
Veelkleurig licht, wil ons omgeven,
dan krijgt ons leven beter zicht.
Veelstemmig woord, wij willen horen
wat u ons nu te zeggen heeft
Laat ons opnieuw worden geboren
opdat een ieder van ons leeft.
Overweging
Muziek
Gebeden
Stilte

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen
Slotlied: Lied 423: 1
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegenbede
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.
Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!

