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

Grote Kerk Gemeente Dordrecht
zondag 20 september 2020 om 10.30 uur
1e zondag van de herfst
voorganger: ds. P.L. Wansink
organist: Cor Ardesch
m.m.v. het Sura-gemeentezangsextet
de kleur van deze zondag is groen

Nog steeds hebben de diensten een iets aangepast karakter. We zijn weer met de kindernevendienst
gestart, ouders en kinderen zitten in een apart gedeelte, ook kinderoppas is aanwezig. We zitten nog
steeds op anderhalve meter. Voorlopig zingt nog een vertegenwoordiging van de cantorij, maar vanaf
4 oktober starten we weer met gemeentezang, waarbij u nadrukkelijk gevraagd wordt zachtjes te
zingen.
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 via de kerkomroep en ook via YouTube. Daarom vragen
wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op vliegtuigstand te zetten. Uiteraard wordt u niet
ongevraagd in beeld gebracht.

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

‘Was Gott tut das ist wohlgetan’

A. Guilmant

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

voorbereiding
- openingslied:

gezang 213 : 1 en 2

- 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 122 : 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:
Daniël 1, 1-21 (Herziene Statenvertaling)
1In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de
koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. 2En de Heere gaf Jojakim, de koning van
Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het
land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn
god. 3Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de
Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen,
4jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning,
en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5De koning
nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de
wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst
konden treden van de koning. 6Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en
Azarja. 7Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego. 8Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich
niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. 9God gaf
Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. 10Want het hoofd van de
hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drin-

ken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die
van de andere jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen.
11Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over
Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: 12Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men
ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. 13En laat
dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. 14Hij
luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. 15Aan het einde van die
tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten. 16Toen gebeurde het dat de kamerheer
hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel
gaf. 17Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en
wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. 18Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. 19De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de
koning. 20In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk
waren.
21En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores.

- lied:

psalm 137 : 1 en 3

- Evangelielezing:
Matteüs 20, 1-16 (NBV)
1Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op
uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon
van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later
trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4zei hij
ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”
5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer,
en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof
hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag
zonder werk?” 7“Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard
tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met
de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar
voren en kregen ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren
stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder
de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij gaf een van hen ten antwoord:
“Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van
één denarie? 14Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad
bloed dat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
- lofprijzing

v Lof zij u Christus
g in eeuwigheid, Amen.

- woord voor de kinderen
hierna gaan de kinderen naar de nevendienst
- uitleg en verkondiging
- 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
de kinderen komen terug uit de nevendienst tijdens het slotlied
- slotlied:

gezang 909 : 1 en 3

- uitzending en zegen
g zegt
- orgelspel:

Amen

Allegro Maestoso en Fuga uit Sonate II

F. Mendelssohn-Bartholdy

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

vanavond om 19.00 uur: gezongen vespers (aanmelden niet nodig)
m.m.v. Vera Lansink, sopraan
Cor Ardesch bespeelt het Kamorgel en Mart Jan Luteyn, leervicaris, is liturg
Woord en muziek reiken elkaar de hand rond het thema ‘Liefde en Barmhartigheid’, thematiek die zowel in de kerkmuziek als in de wereldlijke muziek vaak als
uitgangspunt werd (en wordt) gebruikt. Dat horen we deze avond in echte Italiaanse barokmuziek óf muziek, geïnspireerd op de Italianen.
Deze vespers worden niet uitgezonden via YouTube.

komende zondag 27 september, 2e zondag van de herfst
10.30 uur: ds. M. Diepenbroek, Woerden
Cor Ardesch, organist
m.m.v. het Sura-gemeentezangsextet
agenda
maandag-vrijdag:
opgeven voor bijwonen morgendienst op 27 september
woensdag 23 september, 8.45 u:
lauden Trinitatiskapel (KIS), Vriesestraat 22
woensdag 23 september, 12.30 u: middaggebed rond Psalm 59, pastoor J. van der Steen,
liturg, middenschip Grote Kerk (tevens online)
donderdag 24 september, 20.00 u: gesprekskring (start), Kilwijkstraat 1
vrijdag 25 september, 20.00 u:
jongvolwassenenkring (start), Jan & Marina
dagelijks, 10.00-14.00 u:
stilteruimte Trinitatiskapel, Vriesestraat 22
(zondag vanaf 12.00 uur)
bezoeken morgendienst

Voor de komende morgendienst kunt u zich aanmelden via de website (of sectie-ouderling),
ongeacht de beginletter van uw achternaam. De morgendiensten blijven ook online te volgen. Bezoekers worden niet in beeld gebracht. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie verwijzen we u naar u naar de wijkbrief en de website: www.grotekerkdordrecht.nl.
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 zijn ook online te volgen.
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.

