
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e zondag in de 40dagentijd, 28 februari 2021  
Ik ben er voor jou - De dorstigen laven 
 
Oecumenisch leesrooster 
1 Koningen 19: 9 - 18  
Psalm 16  
2 Petrus 1: 16 - 21  
Marcus 9: 2 - 10  
 
Liedsuggesties 
- Lied 23d Was ik een schaap, was Hij mijn Herder (refr: naar de overkant, in het beloofde 
land, waar je drinken kon zo van de bron.) 
- Psalm 42a - Zoals een hert reikhalst naar levend water 
- Lied 188 (bij Johannes 4) - Bij de Jakobsbron 
- Lied 337 - Levend water 
- Lied 774 - Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste 
- Met open armen - schrijvers voor gerechtigheid, te beluisteren via 
https://www.youtube.com/watch?v=FHBxbbJ1ry8  of 
https://www.youtube.com/watch?v=xhKYAOmSyug  
- Als een hert dat verlangt naar water - Opwekking 281 
Geluidsopname en tekst 
https://www.youtube.com/watch?v=PTk-PV6dSSY  
- Bron van levend water - Opwekking 445 
Geluidsopname en tekst 
https://www.youtube.com/watch?v=ShRsTIVNYPA  
 
 
Gedichten 
 
Kom naar het levend water, 
kom naar de bron: 
leer valse schijn verlaten  
en keer je om. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FHBxbbJ1ry8
https://www.youtube.com/watch?v=xhKYAOmSyug
https://www.youtube.com/watch?v=PTk-PV6dSSY
https://www.youtube.com/watch?v=ShRsTIVNYPA


Ik ben het levend water, 
ik ben de bron: 
leer je op mij verlaten 
en zie niet om! 
 
Wie zoekt om God te eren, 
Hart van bestaan 
zal in mijn daden lezen 
de Ene Naam. 
 
Wie aarde gaat bewerken 
leert met geduld 
de groeikracht op te merken 
die haar vervult. 
 
Leven wordt je gegeven, 
Adem en Geest; 
dood zul je niet meer vrezen, 
zowaar ik leef.  

Henk Jongerius Uit: Voor onderweg. 101 Henk Jongerius (Lied 75 uit: Voor 
onderweg, 101 schriftliederen. Gooi en Sticht, 2005) 

 
Uitgenodigd 
Een hand reikt 
kom erbij 
je mag er zijn 
 
Ogen  
heten je welkom 
je bent gezien. 
 
Oren  
luisteren naar je verhaal 
je bent gehoord 
 
Armen 
openen zich 
kom binnen 
rust even uit 
 
Een wenkend 
gastvrij gebaar 
 
Een mens opent zich 

Sjon Donkers (Medemens 2) 
 
 
 



Liever uw liefde - Psalmen voor Nu 63 
Tekst https://www.flashlyrics.com/lyrics/psalmen-voor-nu/psalm-63-liever-uw-liefde-88  
 
 
Muziek luisteren 
 
Bron van levend water - Opwekking 445 

● Geluidsopname en tekst 
 https://www.youtube.com/watch?v=ShRsTIVNYPA  
 
 

https://www.flashlyrics.com/lyrics/psalmen-voor-nu/psalm-63-liever-uw-liefde-88
https://www.youtube.com/watch?v=ShRsTIVNYPA

