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Thema: de dorstigen te drinken geven 

 

voorganger: ds Wim Zaagsma 

organist: Chris Borst 

gast-lector: Lorena Salazar 

deze dienst is voorbereid door onze NBG – werkgroep 



Zeven kleuren van de dauwdruppel 
 

Een meester ging eens met zijn zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, 
terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door. De 
dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was. 
 

Bij een grote dauwdruppel liet de meester halthouden. Hij schaarde de leerlingen 
zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hun toen welke kleur 
de druppel had. 
 

‘Rood’, zei de eerste, ‘Oranje’ zei de tweede, ‘Geel’ zei de derde, ‘Groen’ de 
vierde, ’Blauw’ de vijfde, ‘Paars’ de zesde. En de zevende zei ‘Violet’.  

Ze stonden verbaasd over deze verschillen en aangezien ze er allen zeker van waren 
dat ze het goed zagen kregen ze bijna ruzie. 
 

Toen liet de meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong 
het tot hen door dat zij – ondanks de verschillen van hun waarnemingen – toch allen 
de waarheid hadden gesproken. 
 

En de meester sprak: ‘Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats die u in het 
leven inneemt. Zoals u zo-even een deel van het licht hebt gevonden en dat voor de 
volle waarheid aanzag. 
 

Laat uw medepelgrims in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats 
innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft alle waarheden nodig. 
Want alle tezamen vormen zij het werkelijke licht, de volle waarheid. 
 

Tot gijzelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één kunt 
waarnemen, zult ge bij elke wedergeboorte een ander standpunt innemen en de 
waarheid op een andere manier zien. 
 

Weest daarom niet alleen tolerant – want dat is slechts het dulden van een 
andermans mening -, maar weest zelfs blij dat er andere meningen zijn.  
 

Zolang gij zelf nog niet het volle licht kunt zien, hebt gij uw medeleerlingen nodig om 
de volle waarheid te leren kennen.’ 
 

Uit: Herman Lombarets en Lieve Boeve, (red), Traditie en initiatie. Perspectieven voor de 
toekomst. Leuven, 1996, blz. 132-133 

 

 

 

 

 



Orgelspel  
 

Welkomstwoord en mededelingen 
 

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 290 
 

 
 

Aanvangslied: Psalm 42: 1 (allen gaan staan) 

 
 
 

Moment van stilte  
 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 



Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Gebed van toenadering 
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
 

Vervolg aanvangslied: Psalm 42: 7 
 

Hart, onrustig, vol van zorgen, / vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. / Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, / vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven / altijd aan de dood ontheven. 
 

(allen gaan zitten) 
 

Inleiding - Lied bij de opening van de Schriften: Lied 313: 1 en 5 
 

 



O Gij die wilt ontmoeten  
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten  
zitten en luis’tren stil. 
Geef dat tot U, o Heer,  
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer',  
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer.  

 

Gebed 
 
1ste Schriftlezing: Psalm 42: 1-5 
 

Salmos 42: 1-5 - Reina-Valera 1995 
 

Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré 
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
así clama por ti, Dios, el alma mía. 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 
 

Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, 
mientras me dicen todos los días: «¿Dónde está tu Dios?» 
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, 
de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, 
entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. 
¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, 
¡salvación mía y Dios mío! 
 

Psalm 42: 1-5 – Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 

Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.  
Zoals een hinde smacht naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel naar u, o God.  
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,  
wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen?  
 
Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht,  
want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’  
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.  



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. 
 

2de Schriftlezing: Johannes 4: 5-14 
 

Juan 4: 5-14 - Reina-Valera 1995 
 

Fue, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a 
su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó 
junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: —Dame de beber—pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar 
alimentos—. La mujer samaritana le dijo: —¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de 
beber, que soy mujer samaritana? —porque judíos y samaritanos no se tratan entre 
sí—.  Respondió Jesús y le dijo: —Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te 
dice: “Dame de beber”, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: —
Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua 
viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del 
cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: — Cualquiera que beba 
de esta agua volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá 
sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna. 
 

Johannes 4: 5-14 – Nieuwe Bijbelvertaling 2021 
 

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.’ Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water 
drinkt zal weer dorst krijgen, 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.’  

  



Tussenzang: Lied 653: 1 en 3 

 
 

Gij zijt het water ons ten leven; / de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, / zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt / in elk die tot U komt en drinkt. 
 

Preek 
 doortocht 

 nieuw leven 

 verkwikking 

 groei 

 vrede 

 

Muzikaal meditatief moment 
 

Lied na de preek: Lied 659: 1, 4, 6 

 



Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

Daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondigt het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 

Dankzegging – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
 

Collectemoment met aandacht voor de bollenactie voor Honduras 
 

Gedicht: ‘Rafidim, water uit de rots’ (van Diny Beijersbergen-Groot) 
 

Slotlied (allen staan): Lied 423 
 

 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

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! 

 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


