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THEMA
Open staan voor Anders

Voorbereiding en uitvoering
voorganger: drs. Friso Smits
muziek: Dorien Schouten en Annemiek van der Niet
ouderling: Marja van der Wees
diaken: Mendé Scholten
Voorbereidingsgroep: Mika van Wijk, Rachel Luijendijk, Mariette van
Beusekom, Ruth Verkerk
koster: André Koffeman
beeld: Hetty Grunefeld en Rachel Luijendijk

De Paaskaars wordt aangestoken en het lichtje van de
kindernevendienst
Fluit en piano: Largo e dolce BWV 1030/2 - J.S. Bach (1685-1750)
Welkom – uitleg Mentimeter (interactieve tool): www.menti.com
Benodigde ‘code’: zie live in de dienst.
Lied NLB 538: 1,3 Een mens te zijn op aarde
1

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
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Verhaal van Franciscus en de Sultan: door Rachel

(mozaïek in de kerk van San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo)

Groet – Onze hulp
Lied NLB 421 Vrede voor jou - We wensen elkaar de Vrede van de
Heer
Gebeden vanuit de nood van de wereld
Laten we stil zijn
Voorganger: Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is één!
(Deuteronomium 6:4)
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van
al je krachten (Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)
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Kinderlied: NLB 839: 1,3 Ik danste die morgen
1

Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

3

Ik
Ik
Ik
Ik

danste voor blinden die mij riepen om licht.
gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
danste voor kinderen, de koning te rijk.
danste het lied van gerechtigheid.

refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Veertigdagentijd – thema: spoor van liefde.
Persoonlijk verhaal: transgender zijn. Door Jae.
Lied (clip): ‘Home’ van Cavetown
Gedicht Jacqueline van der Waals:
HEB MIJ LIEF GELIJK IK BEN

Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan
– Ook wel tot hen die niet mijn vrienden zijn –
En vragen: Heb mij lief gelijk ik ben
En stel aan mij geen eischen. Zie, ik kan
Niet onderhoudend praten, niet gevat
Of geestig zijn, en niet vertrouwlijk
Vertellen van mij zelf of van mijn ziel…
Wat zouden we ons vermoeien voor elkaar?
Laat mij maar zwijgend naast u zitten, stil
Verdiept in eigen werk, eigen gedachten.
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Of – als gij praten wilt – spreek gij tot mij.
Ik zal wel luisteren, als gij vriendelijk
Met lichten kout mij onderhouden wilt,
Wel lachen om de grappen, die ge zegt,
Wel ernstig kijken, als ge hoog, of diep,
Of ijdel praat van al te diepe dingen…
Maar, als ik dan zoo zwijgend zit, en luister
Naar uw gesprek – of naar het klokgetik –
Of ‘k laat de stilte ruischen om ons heen,
– Die ruischt zoo prettig, als de menschen zwijgen –
Als ‘k mij dan blij in uw nabijheid voel,
Dan zou ik willen vragen, en de stilte
– Of ons gesprek – verbreken met de vraag:
‘Zeg, zijt ge ook blij, dat ik naast u zit?’
Spraakt gij dan ‘Ja’, dan zei ik zacht: ‘Ik ook’…
En dat was alles, wat ik weten wou
En al, wat gij van mij behoeft te weten.
Mentimeter: woordenwolk 1e vraag. Introductie 2e vraag.
Lied NLB 970: 1,3,5 Vlammen zijn er vele
1

Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.
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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.
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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.

5

Lezing Joh 4: 1-30: Jezus en de Samaritaanse vrouw
Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer
leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes – Jezus doopte
overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, verliet hij Judea en ging
weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. 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.’
‘Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘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.’ ‘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.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga u man eens roepen en kom dan
weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat
u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u
nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu
begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders vereerden God
op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God
vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie
noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie
weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt
immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen,
dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie
hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik
weet wel dat de messias zal komen, wanneer hij komt zal hij ons alles
vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich
erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat
wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ De vrouw liet haar kruik
staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er
is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen
gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.
Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
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Lied NLB 188: 1,2 Bij de Jakobsbron
1

Bij de Jakobsbron
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.

Mentimeter: opbrengst 2e vraag.
Uitleg en overweging
Lied NLB 833 Take, o take as I am (2x)
Take, o take me as I am;
summon out what I schall be;
set your seal upon my heart and live in me.
Gebeden – Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen
Slotlied NLB 858: 1,2 Vernieuw in ons, o God
1. Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.
2. Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.
Zegen
Fluit en piano: Siciliano BWV 1031/2 - J.S. Bach
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wellicht ... Toegift

Collectedoelen 21 februari 2021: 1. Stedelijk doel - Exodus
2. Wijkgemeente
U kunt doneren via
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
1. Exodus heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde
terugkeer in de samenleving te vergro-ten. (Ex-)gedetineerden die gemotiveerd
zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij een
van de tien Exodushuizen verspreid over het land, waaronder Exodus MiddenNederland, terecht voor professionele ondersteuning en/of een vrijwillig maatje.
Extra ‘uitgangscollecte’ voor Vastenpotten project Blik& Pot
Het Veertigdagentijdproject van dit jaar is ‘Blik & Pot’, een initiatief dat
alleenstaande vrouwen in Overvecht gezond en lekker leert koken voor weinig
geld. Veel mensen in Overvecht en hun gezinnen hebben weinig geld te
besteden. Daarom wordt iedere twee weken een kooksessie georganiseerd,
waarbij naast met elkaar koken ook goede gesprekken, vertrouwen in elkaar en
humor een grote rol spelen. Alle culturen doen mee!
We gaan als Tuindorpkerk ‘Blik & Pot’ ondersteunen voor de huur van de keuken
en voor de aanschaf van basis-ingrediënten zoals kruiden, pasta, rijst. ‘Blik & Pot’
valt onder organisaties als Johannes in de Wijk (via het Johannescentrum) en
Power by Peers (www.powerbypeers.nl). Door dergelijke projecten een plek te
geven in Overvecht, kunnen mensen onderling contact met elkaar leggen,
waardoor er een band ontstaat en mensen elkaar kunnen vinden.
In de wijk die grenst aan Tuindorp ligt de levensverwachting van de bewoners
gemiddeld 12 jaar lager dan in onze wijk. Dat komt door zaken als armoede,
sociaal isolement, schulden en mentale of fysieke beperkingen.
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Veertigdagentas en Palmpasen to go
EEN SPOOR VAN LIEFDE. Dat is het thema van het project waarmee we dit
jaar met de kinderen naar Pasen toeleven. Omdat we nog niet bij elkaar
kunnen komen, nodigen we iedereen uit om thuis met ons mee te doen.
Gezinnen met basisschoolkinderen krijgen een Veertigdagentas
thuisbezorgd, met onder andere een boekje met verhalen en een poster
om naar Pasen toe te leven. Het verhaal van de week met uitleg en dingen
om te doen staat ook op de website.
De verhalen komen uit het laatste deel van het Johannes-evangelie. Jezus
heeft een spoor van liefde achtergelaten in de wereld en in het leven van
zijn leerlingen. Hij vraagt aan iedereen om uit liefde voor Hem, ook elkáár
lief te hebben. Zo maken we ons eigen Spoor van Liefde.
PALMPASEN TO GO. Ook al kunnen we dit jaar niet bij elkaar komen, we
gaan wel Palmpasenstokken maken! Op zaterdag 27 maart kun je tussen
12 en 14 u een Palmpasenpakket afhalen bij de kerk: een houten kruis,
versiering en lekkers om eraan te hangen. Bak zelf thuis broodhaantjes om
de stok compleet te maken. (Klein)kinderen in de basisschoolleeftijd
kunnen gratis meedoen, stuur wel even een mailtje/appje naar Els Smit
els.smit@outlook.com / 06-46860813.

Sobere Maaltijden: samen eten, coronaproof
De diaconie organiseert dit jaar in de Veertigdagentijd twee keer een
sobere maaltijd, op woensdag 10 en op woensdag 24 maart. Niet door
met elkaar in de Blauwe Zaal te eten, wel door met elkaar verbonden te
zijn via de mobiele telefoon of op de computer, allemaal hetzelfde te eten
en gezamenlijk iets te horen over de projecten die we ondersteunen.
Hoe werkt het?
Op de dag voor de sobere maaltijd, dus op de dinsdagen 9 en 23 maart,
kun je, als je je hebt ingeschreven, je maaltijd afhalen bij de Tuindorpkerk,
verpakt in een- of tweepersoons porties, die je de volgende avond warm
kunt maken. We beginnen, net als anders, op de woensdagen om 18.00
uur. Na de opening eten we eerst met elkaar. Daarna praten we over een
van de twee projecten, op 10 maart over het Veertigdagentijdproject ‘Blik
& Pot’ met projectleider Cybille Latour; op 24 maart over het nieuwe ZWOproject ‘Vrouwen als vredestichter in Colombia’ met Jeannet Bierman van
Kerk in Actie. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen. We
sluiten af om 19.30 uur.
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Natuurlijk kan dit alles alleen als je je vooraf inschrijft zodat we weten
hoeveel we moeten koken. Het inschrijven kan uiterlijk op zondag 7 maart
of op zondag 21 maart via diaconie@tuindorpkerk.nl onder vermelding van
het aantal porties. De kosten zijn 6 euro per maaltijd, en het geld dat
overblijft na aftrek van de onkosten komt ten goede aan het project ´Blik
& Pot’. Na inschrijving ontvang je precieze informatie over het tijdstip van
afhalen van de maaltijd en een link om in te loggen.
De diaconie hoopt dat we op deze manier de mooie traditie van de sobere
maaltijden kunnen voortzetten.
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