
Orde va dienst zondag 14 februari 2021 – PG Lekkerkerk in Grote- of Johanneskerk – 10:00u 

 

Vooraf bent u in de gelegenheid om thuis een kaars neer te zetten, die u aan kunt steken op het 

moment dat de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst. 

 

Thema: Gods liefde voor alle mensen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Luisteren naar – Geen zorgen (Sela) via YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ2dES-wDi8 

 

Iedereen die op God vertrouwt, 

weet: Hij zal voor ons zorgen. 

God voorziet elke dag opnieuw, 

houdt ons in zijn trouw geborgen. 

 

Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt, 

maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk. 

 

Vrede van de hoogste God 

beschermt je hart en jouw gedachten. 

Ook al kom je rust tekort, 

zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 

 

Als Hij zelfs aan de bloemen denkt, 

zou Hij jou dan ooit vergeten? 

Niemand voegt door bezorgd te zijn, 

ooit een dag toe aan zijn leven. 

 

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed 

 

Luisteren naar Lied 871: 1, 2, 3 en 4 (cantor) 

 

1 Jezus zal heersen waar de zon 

   gaat om de grote aarde om, 

   de maan zijn lichte banen trekt, 

   zover het verste land zich strekt. 

 

2 Het lied in alle talen zal 

   zijn liefde loven overal, 

   en uit de kindermond ontspringt 

   de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 

   wie was gevangen wordt bevrijd, 

   wie moe was komt tot rust voorgoed, 

   wie arm was leeft in overvloed. 

 

4 Laat loven al wat adem heeft 

   de koning die ons alles geeft. 

   O aarde om dit nieuw begin 

   stem met het lied der engelen in.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ2dES-wDi8


Moment met de kinderen – Paasproject – 'Jezus gaat ons voor' 

 

Vandaag – Ik ben het water dat leven geeft (Johannes 4:1-30) 

 

Luisteren naar Lied 188: 1, 2, 3 en 4 

via YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=zJobsXTHLdI 

 

1 Bij de Jacobsbron 

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 uw 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.

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Lezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-15b 

 

1 Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd 

zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten 

behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2 Nu hadden de Arameeërs op een van hun 

strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van 

Naäman. 3 Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in 

Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 

 

9 Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 10 Elisa stuurde iemand naar buiten om 

hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u 

weer rein zijn.’ 11 Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ 

zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de 

aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12 Zijn de rivieren van Damascus, 

de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen 

baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13 Maar zijn 

bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde 

opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult 

weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en 

dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, 

zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 15 Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar 

Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in 

de hele wereld geen god is. 



 

Luisteren naar Lied 356: 1, 4 en 6 (cantor) 

 

1 O God die uit het water 

   in het begin 

   de aarde hebt geroepen 

   de grote toekomst in: 

Refrein: 

   Heer, ontferm U over ons 

   en over onze kinderen 

 

4 O God die uit het water 

   van de Jordaan 

   de vreemdeling Naäman 

   herboren op deed staan: 

Refrein: 

  Heer, ontferm U over ons 

  en over onze kinderen. 

 

6 O God die in het water 

   van de Jordaan 

   uw Zoon hebt aangewezen 

   om allen voor te gaan: 

Refrein: 

  Heer, ontferm U over ons 

  en over onze kinderen.

 

Lezing  Marcus 1: 39-45 

 

39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 40 Er kwam 

iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn 

knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, 

raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was 

rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand 

iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft 

voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij 

overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in 

een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de 

mensen van alle kanten naar hem toe komen. 

 

Luisteren naar Lied 534: 1, 2, 3 en 4 (cantor) 

 

1 Hij die de blinden weer liet zien, 

   hun ogen kleur liet ondervinden: 

   is zelf het licht dat ruimte geeft, 

   ons levenslicht, de Zoon van God. 

2 Hij die de lammen lopen liet 

   hun dode krachten deed ontvlammen 

   is zelf de weg tot waar geluk: 

   ons levenspad, de Zoon van God.

3 Hij die de armen voedsel gaf 

   met overdaad hen kwam verwarmen 

   is zelf het brood dat honger stilt: 

   ons levensbrood, de Zoon van God. 

4 Hij die de doven horen deed 

   hun eigen oren deed geloven 

   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

   het levend woord, de Zoon van God.

 

Verkondiging 

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Luisteren naar Lied 834: 1, 2 en 3 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=e82Hs2JxVJk

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

   God, laat mij voor uw aangezicht, 

   geheel van U vervuld en rein, 

   naar lijf en ziel herboren zijn. 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

   een geest van licht, zo klaar als Gij; 

   dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

   en ga de weg die U behaagt.

 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

   dan kan ik veilig verder gaan, 

   tot ik U zie, o eeuwig licht, 

   van aangezicht tot aangezicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=e82Hs2JxVJk


 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecten 

 

Luisteren naar Lied Opwekking 705 – Toon mijn liefde via YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk 

 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht 

elk apart de voeten wast en zegt: 

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

 

Toon Mijn liefde 

aan de ander 

dien de ander 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, 

wat er ook gebeurt, 

dien de ander, 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

 

Herhaal vanaf  'Dit is wat Ik wil dat jullie doen....' 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk

