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‘ Geef jij mij te drinken ‘ 
 

 
‘De Dorstigen Laven’ Jeltje Hoogenkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkende kerken: RK Parochie Sint Willibrordus, locatie Doesburg; 
Remonstranten Doesburg; Samenwerkingsgemeente de Ooipoortkerk Doesburg; 

Het Leger des Heils; PG Angerlo-Doesburg; PG Drempt-Oldenkeppel; PG Hummelo. 
 

 



 
Orgelspel  
 
Welkom en opening  
 
 
Lied: LB 276: 1 en 2  

 
 
2 Woorden van ver, vallende sterren,  
vonken verleden, hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  
onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.  
 
 
Toelichting jaarthema 'Zeven wegen van leven' 
 
 
Lied: LB 1005  

 

Refrein 



 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.  
Refrein  
 
3 Zoekend naar brood lijden zij honger  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,  
U bent de vredevorst.  
Refrein  
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats voor U gebouwd.  
Refrein  
 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.  
Refrein  
 
 
Gebed  
 
 
Lied: LB 217  

 
 



 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader.  
 
3 Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  
 
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.  
 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing.  
 
 
Schriftlezing: Johannes 4: 5 - 26  
 
 
Lied: LB Psalm 42: 1, 3  
 
1 Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?  
 
3 Hart onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven.  
 
 
 
Overdenking Water voor wie dorst heeft.  
 

 
Stilte  
 
 
Orgelspel  
 
 
 



 
Lied: LB 970  
 

 
 
2 Ranken zijn er vele, één is de stam,  
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam,  
wij zijn één in Christus.  
 
3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  
wij zijn één in Christus.  
 
4 Velen mogen dienen als onze Heer,  
Hij wast onze voeten,  
velen mogen dienen als onze Heer,  
wij zijn één in Christus.  
 
5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn Christus’ lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus.  
 
Gebed, besloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader  
(bewoording zoals in de oecumene gebruikt)  
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel.  
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 en collectedoel 
 
De collecte is t.b.v. de onkosten rond onze gezamenlijke oecumenische activiteiten. 
 



 
Lied: LB 634  (staande) 
 
1 U zij de glorie opgestane Heer,  
U zij de victorie, u zij alle eer  
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan  
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.  
U zij de glorie opgestane Heer,  
U zij de victorie, u zij alle eer!  
 
2 Licht moge stralen in de duisternis,  
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wilt het woord ons geven dat hier vrede sticht :  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 
Zegen  
 
Orgelspel  
 
 
Taakdragers:  
K. Spelt, PG Drempt-Oldenkeppel; T. Looman, RK Martinuskerk; E. Wijnands, PG Hummelo;  
J. Lof, CGKV Ooipoortkerk; W. Gilsing, PG Angerlo-Doesburg; S. van der Sluijs, Remonstrantse 
kerk Doesburg; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Daniël Snieder en Rudy Beckmans;  
koster Richard Spanjer. 
 
 
De collecte is ten bate van de onkosten rond onze gezamenlijke oecumenische activiteiten. 
 
Volgt u de dienst online?  
Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven via uw eigen bank.  
Vermeld er dan even de datum en doel van de collecte bij. 
 
NL06RABO 0373 7152 42  t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg,  
onder vermelding van Oecumene 
 
 
 
 
 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens 
 
Verraadt ons aller angst zich niet  
in wie het leven weerloos liet? 
 
De glasglans stemt de blazer mild. 
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. 
 
De krokus wijst beton zijn grens. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens. 
 
Okke Jager 


