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

Grote Kerk Gemeente Dordrecht
zondag 6 september 2020 om 10.30 uur
12e zondag van de zomer
voorganger: ds. P.L. Wansink
organist: Cor Ardesch
m.m.v. het Sura-gemeentezangkwartet
de kleur van deze zondag is groen

Dit is de laatste dienst van een zomertijd getekend door de coronamaatregelen. Volgende week, 13
september, is het startzondag, maar ook die startzondag zal een ander karakter hebben dan we
gewend zijn. Het is een stuk soberder. Wel willen we weer starten met kindernevendienst en ook de
oppas is weer aanwezig.
Nog steeds is de vraag of u zich van tevoren wilt aanmelden en ook blijft het devies: bij
ziekteverschijnselen, blijf thuis.
De diensten worden gelijktijdig uitgezonden de kerkomroep en via YouTube.
De zondagen in augustus stonden enkele Psalmen centraal. Ook vanmorgen op de eerste zondag in
september nog Psalm 10.

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 ‘Gloria Te Deum’
- orgelspel: Praeludium c BWV 539 J.S. Bach
- 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 89 : 1 en 3

- 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: Psalm 10 (vervolg Psalm 9) (Naardense Bijbelvertaling)
Ut quid, Domine?
1 Maar ENE, waarom staat ge in de verte stíl,
blijft ge weggekropen in de tijden van benáuwing?2 door de trots van een boosdoener brandt een gebúkte,
worden zij gegrepen!- door de plannen die zij beráamden;
3 want een booswicht prijst zichzelf om het verlangen van zijn zíel,
zegent een woekeraar, hoont de ÉNE!
4 Neus in de hoogte, zoekt zo’n booswicht helemaal níets,
geen God komt er nog voor in al zijn plánnen;
5 zijn wegen zijn voorspoedig te allen tijde,
tegenover hem gaan uw regels te hóog,
allen die hem benauwen fluit hij úit;
6 hij heeft in zijn hart gezegd: ik wankel nóoit,
van generatie tot generatie kniel ik níet!
7 Puilend vol is zijn mond van bedrog en bedréiging,
onder zijn tong enkel onheil en ellénde;
8 hij zit in hinderlagen achter een hofmuur,
op verborgen plekjes vermoordt hij een onschúldige,
zijn ogen loeren op een zwákke;
9 in het verborgene legt hij lagen als een leeuw in een loofhut,
legt zijn lagen voor de roof van een gebúkte,

hij berooft een gebogene als hij hem meetrekt in zijn nét;
10 hij slaat neer, duikt inéen:
daar viel weer een zwakke in zijn kláuwen!11 zeggen zal hij in zijn hart: God is het vergéten,
heeft zijn aanschijn verborgen,
nooit en te nimmer iets gezíen!
12 Sta op, ENE,
God, hef op uw hánd, wil gebukten niet vergéten!
13 Hoe heeft zo’n booswicht God kunnen hónen?hij heeft in zijn hart gezegd: ‘jij zult nergens naar zóeken!’
14 Maar u zag het,
ja u, ellende en onheil zag u om het te wegen in uw hand.
Toeverlaat werd u voor de zwákke,
een wees, gijzelf zijt zijn hélper geworden!15 breek de arm van een bóoswicht.
Wie kwaad doet: zoek zijn boosheid op,
dan is zij nergens meer te vínden!
16 De ENE is koning voor eeuwig en ímmer,
volkeren zijn verdwenen uit zijn lánd!
17 Zeker hebt gij, ENE, het verlangen van gebukten gehóord,
bevestig hun hart, merk op met uw óor!18 om recht te doen wees en vertrapte,
dat men het nooit meer wáagt
een mensje op te jagen uit het lánd!

- lied:

gezang 944 : 1, 2, 3

- Evangelielezing:
Matteüs 18, 15-20 (NBV)
15
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen
aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16Luisteren ze niet,
neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van
ten minste twee getuigen. 17Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente.
Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een
tollenaar behandelt.
18
Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn,
en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19Ik verzeker het jullie
nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal
mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20Want waar twee of drie mensen in mijn
naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
- lofprijzing

v Lof zij u Christus
g in eeuwigheid, Amen.

- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
Psalm 10/ Matteus 10,15-20
Waarom Heer staat u van verre? Waarom verbergt u zich? Zo begint Psalm 10 met een
scherpe vraag aan God. Juist in de psalmen hoor je keer op keer de schreeuw van de
enkeling tot God. En in psalm 10 is de vraag waarom God zo ver weg is, waarom Hij zich lijkt
te hebben verborgen. De ervaring dat God zo ver weg lijkt. Dat je kunt bidden wat je wil, dat
je kunt schreeuwen, vloeken zelfs: geen antwoord. God verbergt zich. Terwijl Hij er toch altijd
is? In psalm 10 leren we een mens kennen die emotioneel is, heftig bidt.
De meeste uitleggers denken dat de psalm is uitgesproken door een mens die in zijn eentje
de tempel bezoekt. Zoals wij deze kerk kunnen binnenlopen – gelukkig kan het weer – en
dan gaan zitten in op een stille plek. En het gebouw werkt op je in en je bidt tot God. Ik doe
dat eigenlijk altijd als ik een kerk binnenloop, juist ook in het buitenland. Gaan zitten en
bidden. Een kerk is geen museum. Ik roep u van harte op dat te doen. Het is immers een

Godshuis en laat de wereld maar zien dat er nog gebeden wordt. Maar goed deze mens
loopt binnen en heeft wat met God te stellen. Psalm 10 is een heftig debat. Overigens er is
wat aan de hand met psalm 10. Eigenlijk vormt deze psalm één geheel met psalm 9. Het is
echt één psalm. In het Hebreeuws is het nl een alfabetische psalm: elk vers begint met een
opeenvolgende letter van het alfabet, zoals wij een a,b,c kennen. A is van etc. Zo weten we
dus echt zeker dat psalm 9 en 10 één geheel vormen. De Griekse vertaling van het Oude
Testament geeft de twee psalmen als één. Zult u zeggen: Lekker belangrijk. Nou ja als u zich
ooit heeft afgevraagd waarom de nummers van de psalmen bv in al die klassieke muziek
stukken eentje lager zijn heeft u hier het antwoord. Dat de psalm die zo duidelijk één geheel
is toch in tweeën is geknipt kan maar één oorzaak hebben: die felle aanklacht waarmee onze
psalm 10 begint. Waarom Heer, waarom?
En dan blijkt dat de mens die de tempel bezoekt goed om zich heen heeft gekeken in deze
wereld. En wat blijkt: er is zoveel opgeblazen verwaandheid. Hoofd omhoog, neus in de
hoogte zoekt zo’n booswicht helemaal niets. Hij maakt zich wijs: er is geen God. Hij vloekt,
liegt, tiert, dreigt met geweld. En hij denkt bij zichzelf: God is het vergeten. Wat me altijd
weer raakt bij de psalmen: duizenden jaren geleden geschreven en de karakterschets zou zo
vandaag gezegd kunnen zijn. Dit is wat je ziet. Die opgeklopte zelfgenoegzaamheid. Wat is
dat toch met ons mensen dat wij ons altijd weer willen bewijzen, dat er zoveel leegheid in
ons huist. En ja: liegen, bedriegen. En ook: God is ons vergeten. Ik moet hier iets zeggen
over wat ‘weddinggate’ is gaan heten het huwelijk van onze minister van justitie. Uitgelekte
foto’s – vanuit de bosjes gemaakt. Ik citeer toch maar even de psalm: hij zit in hinderlagen,
achter een hofmuur op verborgen plekjes. Dat niveau. En het Nederlandse parlement buigt
zich dan over illegaal gemaakt foto’s van een huwelijk en windt zich op en wij als volk ook,
terwijl de wereld in brand staat rond racisme in Amerika, Wit Rusland schreeuwt om
democratie en vluchtelingen -altijd weer- op wankel bootjes de Canarische eilanden
bereiken. En weet u, ik weet ook niet hoe die grote problemen op te lossen, maar laten we
nu zonder grote woorden, zonder de neus omhoog, zonder retoriek en zucht naar persoonlijk
gewin, eerlijk tegen elkaar zeggen dat we ons best doen de coronaregels in acht te nemen,
omdat voorlopig blijkt dat het echt het beste is. De cijfers wijzen het keer op keer uit. Maar
tegelijk dat het leven altijd schipperen is. Ja ik omhels mijn kinderen, ja ik ga bij mijn
schoonmoeder van 88 op bezoek en ja ik kom bij ernstig zieke gemeenteleden. Maar ook: ik
was mijn handen, ik heb geen ziekte verschijnselen als ik dat doe en ik belijd u eerlijk het is
een zoektocht van compromis naar compromis. En ik mag toch hopen en bidden dat God
ons niet vergeten is. Let op ook in de kerk. We gaan volgende week weer wat meer toelaten:
kindernevendienst (ik verlang naar de kinderen) oppas, we zitten wat dichter bij elkaar en we
denken erover na of zachtjes zingen misschien kan. Denk u mee? Doe dat dan alstublieft
genuanceerd en niet te zelfverzekerd; we weten niets. Laat staan dat we zeggen in ons hart:
ik wankel nooit. Voor alle duidelijkheid nog een keer woorden van de psalm. Nee liever het
gebed: God u bent ons toch niet vergeten.
Tegenover de verwaandheid die zegt: ik wankel nooit, ik heb geen God nodig.
Daartegenover spreekt de psalm, zoals vele psalmen, over de arme, Oussoren vertaalt met
de gebukte. Dat is een mooie vertaling, want de arme is een themawoord in de psalmen
waarmee de mens in nood wordt aangeduid, die op God is aangewezen. En die gebukte
mens, die deemoedige, staat tegenover die opgeklopte zelfingenomen dwaas. Ik moest
denken aan de laatste woorden van Luther op zijn sterfbed als hij zo ziek is, klein,
machteloos, arm en hij zegt: wij zijn bedelaars het is waar. En daarin ligt heel zijn theologie,
heel zijn geloof, wij staan voor God met lege handen. Niks verwaands, niks opgeblazens
blijft er meer over, juist oog in oog met de dood. Luther die zo met de psalmen leefde weet
wel beter. En die gebukte mens is beeld voor Christus, daar zien we Hem in het gelaat. Die
mens zo blijkt uit het slot van de psalm is gekend bij God, hij kent het verlangen van de
gebukte, de kleine mens hij kent ons hart, hij ziet ons aan als geliefde mens.
En als u dan zo’n kerk binnenloopt en u gaat zitten en u bidt en u aarzelt of God zich niet
verbergt. Besef dan dat u – waar ook ter wereld- deel uitmaakt van die biddende gemeente
van Christus. Die levend gemeenschap ook hier in Dordrecht. Die samenkomst, die niet
snoeft die niet hoont, die elkaar zelfs aanspreekt als het niet zo goed gaat, maar die dan ook
weet: waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn ben ik in hun midden.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot in de eeuwen der eeuwen,
Amen.

- meditatief orgelspel

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 968 : 1, 2, 3

- uitzending en zegen
g zegt

Amen

- orgelspel: Fuga c BWV 539 J.S. Bach

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 morgendienst 6 september 2020.
De penningmeester zorgt voor de verdeling.
De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd.

vanavond om 19.00 uur: muziekvespers (aanmelden niet nodig)
m.m.v. Myong-hee Chon, klavecimbel en Yoon-jung Chung, viool
Cor Ardesch bespeelt het Kam-orgel en ds. P.L. Wansink is liturg
Myong-hee Chon studeerde piano in Zuid-Korea en na haar komst naar Nederland, orgel en
kamermuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Begin dit jaar was zij 25 jaar organist van
de Protestantse Kerk in de Dordtse wijk Sterrenburg. In vorige jaren heeft haar samenspel
met de violiste Yoon-jung Chung veel indruk gemaakt. De muziekvespers worden
opgeluisterd door dit duo op klavecimbel en viool.
Deze vespers worden niet uitgezonden via YouTube.
komende zondag 13 september, 13e zondag van de zomer
10.30 uur: ds. P.L. Wansink, startzondag
Cor Ardesch, organist
m.m.v. het Sura-gemeentezangsextet o.l.v. Catrien Posthumus Meyjes
agenda
maandag-vrijdag:
woensdag 9 september, 8.45 u:
woensdag 9 september, 12.30 u:
zaterdag 12 september, 19.30 u:

opgeven voor bijwonen morgendienst op 13 september
lauden Trinitatiskapel (KIS), Vriesestraat 22
middaggebed rond Psalm 57, ds R.L. Dewandelaer,
liturg, middenschip Grote Kerk (tevens online)
Rock Solid (start tienerclub), Vriesestraat 22

dagelijks, 10.00-14.00 u:

stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 12.00 uur,
Vriesestraat 22

bezoeken morgendienst
Voor de komende ochtenddiensten kunt u zich aanmelden via de website (of sectieouderling). De morgendiensten blijven ook online te volgen. Bezoekers worden niet in beeld
gebracht.
Vanaf 13 september is er ook weer oppas- en kindernevendienst.
middaggebeden
U kunt .ook in de maand september de middaggebeden in het middenschip van de Grote
Kerk nog bijwonen. Voor dit korte meditatiemoment hoeft u zich niet aan te melden. De
middaggebeden blijven ook online te volgen.
orgelconcerten Grote Kerk
Na een serie onlineconcerten zal er op woensdag 16 september om 20.00 uur weer een
live concert zijn in de Grote Kerk.
Cor Ardesch zal enkele werken van Johann Sebastian Bach ten gehore brengen op het
Bach-orgel. Voor dit concert is aanmelding vooraf verplicht. Dit kan via de volgende
website:
www.grotekerk-dordrecht.nl/werkgroep-muziek/orgelconcerten
Van harte welkom!
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.

