
Liturgiesuggesties 
 

Open Deur juni 2018  

Viering of kerkdienst met het thema: ‘Door het water’ 
 
Bijbellezing   
Johannes 4:1-42 
Sluit aan bij ‘Levend water – dood water’ (Open Deur, p. 12,13)  
 
Liederen die hierbij passen:  

Bij de Jakobsbron –  Liedboek 2013 188 Geref. Kerkboek Gezang 56 
Kom naar het levend water –  Zangen van zoeken en zien 476 
Water, water van de doop –  Liedboek 2013 358, Zingend Geloven 2-76 (b); 7-80 (b)  
Leven is gegeven –  Liedboek 2013 359, 
Gij zijt het water ons ten leven –  Liedboek 2013 653 v3, Liedboek voor de kerken Gez 75 
Vol vreugde put je water –  Liedboek 2013 153 
Zoals een hert reikhalst naar levend water –  Liedboek 2013 42a, Gezangen voor Liturgie 42, 
Liturgische gezangen 1-100, Verzameld Liedboek 64, Psalm 42 
Zoals rivieren van de bergen stromen –  Tussentijds 200 
Water met je twee gezichten –  Gezangen van zoeken en zien 57 
Boom geplant aan stromen water  –  Verzameld Liedboek Psalm 1 
Lied van het verloren land – Verzameld Liedboek 358 
Levend water, verfrissend, vrij (De rivier) – Liedboek 2013 337 
Toen Jezus bij het water kwam –   Liedboek 2013 522, Liedboek voor de kerken Gezang 165  
Jij hebt van tranen en van pijn geweten – Zingend Geloven 8-60 
 
Activiteit: Schipper mag ik overvaren? 
De meeste mensen kennen vast wel het spel ‘Schipper mag ik overvaren’. Deze variant op dat spel 
kan bij mooi weer buiten uitgevoerd worden. Om het binnen uit te voeren kan het water vervangen 
worden door snippers vloeipapier, of door knikkers die gedragen moeten worden op kartonnetjes. 
  
De spelleider staat midden in ‘De Jordaan’ in/bij een boot (een touw in een cirkel gelegd). Aan één 
zijde is een grote bak water en liggen lepels, pollepels en plastic zakjes. Ieder neemt daar één van, 
vult die met water en stelt zich daarmee op aan de oever van de Jordaan.  
 
De groep zingt: Schipper mag ik overvaren ja of nee, moet ik dan ook tol betalen ja of nee? 
Schipper: Ja 
Groep: Hoe? 
Schipper: Met water 
Iedereen steekt de Jordaan over. Wie geen water meer op zijn lepel/in het plastic zakje heeft, wordt 
door de schipper gevangen genomen. 
 
Herhaal deze procedure met degenen die met water de overkant hebben bereikt. 
 
Bij de derde keer is er een verlosser in het spel. Deze heeft een kan met water en geeft alle inmiddels 
gevangengenomen deelnemers water, zodat ze veilig de overkant kunnen bereiken.  
 
Muziek 
So schnell ein rauschend Wasser schiesst 
Aria uit J.S. Bach Cantata Ach wie fluchtig, ach wie nichtig BWV 26 



(De aria loopt tot 8:35) 
 
https://youtu.be/W-zMNSQ9xRs?t=2m27s 
 
 
Citaat 
 
Wij beseffen de waarde van water eerst wanneer de bron is opgedroogd. 

Thomas Fuller (Engels letterkundige, 1608-1661) 
 
Zegenbede 
 
Moge schoon, helder water ons zegenen, 
waterbron of waterval, 
leven in overvloed, 
stromend, reinigend, verfrissend. 
 
Laat ons zuinig zijn 
op door God gegeven water, 
elke druppel koesteren, 
woestijnen tot leven brengen. 
 
Jezus, stort het 
leven schenkend water uit 
over de dorre, droge 
woestijnen binnen in ons. 
 
Heilige Geest, doordrenk ons, 
doe ons geloof opbloeien, 
reinig ons hart 
en maak ons trouw in gebed. 
 
Jeanette van Osselen 
(uit: Meditatief leven blz. 14, uit. Narratio) 

https://youtu.be/W-zMNSQ9xRs?t=2m27s

