de liederen zijn te vinden in ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’

Grote Kerk Gemeente Dordrecht
zondag 2 augustus 2020 om 10.30 uur
7e zondag van de zomer
voorganger: ds. mw. N.J. de Jong-Dorland, Utrecht
organist: Cor Ardesch
m.m.v. het Sura-gemeentezangkwartet
de kleur van deze zondag is groen

Vanaf 1 juli mogen er weer diensten worden gehouden met gemeenteleden. Daar zijn we dankbaar
voor. Tegelijk gelden er nog veel beperkingen. Zo is er een anderhalve-meter-regime en gelden de
afspraken rond hygiëne van het RIVM. Voorlopig moeten gemeenteleden zich nog aanmelden en geldt
het devies: bij ziekteverschijnselen, blijf thuis. De diensten worden gelijktijdig uitgezonden via de
Kerkomroep en via YouTube; daarom vragen wij u met klem om uw mobiele telefoon uit te schakelen of
op vliegtuigstand te zetten. Uiteraard wordt u niet ongevraagd in beeld gebracht. Er mag nog niet
gezongen worden, een groepje van leden van de cantorij zingt de liederen.
De gemeente spreekt de responsies. We hebben de diensten zo aangepast dat er meer gesproken
wordt: zo stemt u als gemeente toch in.

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 ‘Gloria Te Deum’
- orgelspel:

'Vater unser im Himmelreich'

Max Reger

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed

voorbereiding
- bemoediging:

v Onze hulp in de Naam van de Heer
g die hemel en aarde gemaakt heeft

- drempelgebed

v Barmhartige God,
gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt,
gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
g Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:
gebedsstilte
v Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U en naar elkaar,
naar uw toekomst.
g Amen.

- zondagspsalm:

psalm 92 : 1, 2, 3, 7, 8

- smeekgebed uit de nood van de wereld, besloten met gesproken Kyrie en Gloria
het smeekgebed wordt afgesloten met de woorden:

v daarom roepen wij tot U
v Heer, ontferm U
a Christus, ontferm U
v Heer, ontferm U
v Ere zij God in den hoge en vrede op aarde
voor mensen van Zijn welbehagen
a Wij loven U
v Wij zegenen U
a Wij verheerlijken U
v wij danken U voor uw heerlijkheid,
o Heer God, Koning des hemels
a God, onze Vader almachtig
v O Heer, eniggeboren Zoon, Jezus, Messias
a O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader
v die de zonden der wereld wegdraagt
a ontferm U over ons
v die de zonden der wereld wegdraagt
a hoor ons gebed
v Gij, die gezeten zijt aan de rechterhand van God de Vader
a ontferm U over ons
v want Gij alleen zijt heilig
a Gij, alleen de Heer
v Gij allerhoogste
a O Jezus, Messias met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader, Amen

de Schriften
- groet:

v De Heer zij met u
g Zijn Geest in ons midden

- gebed bij de opening van het Woord
- lezing O.T: Nehemia 9, 15-20 (NBV)
15

Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u
water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen,
het land dat u hun onder ede had beloofd. 16Maar onze voorouders hebben zich misdragen;
koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17Ze weigerden te luisteren en ze
vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze
wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.
18
Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft
geleid!’. 19Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten.
Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de
vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 20U gaf hun uw goede geest, en zo
verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water.

- lied:

gezang 382 : 1, 2, 3

- Evangelielezing: Matteüs 14, 13-21 (NBV)
13
Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen
kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over
land. 14Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en
hij genas hun zieken.
15
Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een
afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten

voor zichzelf te kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’
17
Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18Hij zei:
‘Breng ze mij.’ 19En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten,
nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed
uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de
mensen. 20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren
ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegeteld.

- lofprijzing

v Lof zij u Christus
g in eeuwigheid, Amen.

- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
- lied:

gezang 840 : 1, 2, 3

de gebeden
- dankgebed en voorbeden, steeds besloten met
v Zo bidden wij allen tezamen
g Heer, verhoor ons!
moment van persoonlijk gebed in stilte
gezamenlijk Onze Vader
- slotlied:

gezang 836 : 1, 2, 3, 4, 5

- uitzending en zegen
g Amen
- orgelspel:

'Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren'

Max Reger

collecten
Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 0000
6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van kerkdienst 2
augustus 2020. De penningmeester zorgt voor de verdeling.
De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd.
komende zondag 9 augustus, 8e zondag van de zomer
10.30 uur: ds. P.L. Wansink
Kees Bax, organist
m.m.v. het Sura-gemeentezangkwartet
agenda
maandag-vrijdag:
opgeven voor bijwonen diensten op 9 augustus
woensdag 5 augustus, 8.45 u: lauden Trinitatiskapel (KIS), Vriesestraat 22
woensdag 5 augustus, 12.30 u: middaggebed rond Psalm 52, ds. R.L. Dewandeler, liturg,
middenschip Grote Kerk (tevens online)
dagelijks, 10.00-14.00 u:
stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 12.00 uur,
Vriesestraat 22

bezoeken diensten
Voor de komende diensten kunt u zich aanmelden via de website (of sectie-ouderling),
ongeacht de beginletter van uw achternaam. De diensten blijven ook online te volgen.
Bezoekers worden niet in beeld gebracht. U bent van harte welkom.
Er is nog geen oppas en geen kindernevendienst, maar ook met kinderen bent u uiteraard
welkom in de kerk.
We vragen u dringend om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn. Voor meer informatie
verwijzen we u naar u naar de wijkbrief en de website: www.grotekerk-dordrecht.nl.

middaggebeden
U kunt de middaggebeden in het middenschip van de Grote Kerk weer bijwonen. Voor dit
korte meditatiemoment hoeft u zich niet aan te melden. De middaggebeden blijven ook
online te volgen.

vakantie predikant
Tot 7 augustus heeft ds. P.L. Wansink vakantie. In noodgevallen is ds Ph. van Wijk als
vervanger bereikbaar. Het is handiger als u hem niet rechtstreeks benadert. U kunt bellen
met ouderling Leni Verwaal: 06-12 16 09 06.
gastlidschap
U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich (juist in deze tijd) met ons
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie verwijzen we u
naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.

