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Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid en vanwege de grote 
zorg rond de besmettelijkheid van de nieuwe variant van het virus houden we 
voorlopig de diensten weer alleen online. De dienst is via YouTube te volgen. 
 

 
 

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

- orgelspel: Ciacona G    G. Muffat 

- 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, - - - 
   - - - door Jezus Christus onze Heer. 
 g  Amen. 

- zondagspsalm psalm 32: 1, 3 

1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan – 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

3 Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied’ren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 

 
- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,  

besloten met een gesproken kyrie, daarna het gloria (gezang 299e) 

v Heer ontferm u, 
Christus, ontferm u 
Heer, ontferm u over ons.  
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gezang 299e 

Glorie, glorie aan God  
hoog in de hemel 
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.  
Wij loven U, aanbidden U,  
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen,  
Vader van mensen! 
Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God,  
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:  
geef uw ontferming! 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest,  
glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd.  
Amen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- groet:  v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van het Woord  

- lezing O.T: 2 Koningen 5: 1-15 (NBV) 

1 Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning 

in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER 

had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze 

grote krijgsman leed aan huidvraat. 

2 Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een 

jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van 

Naäman. 

3 Zij zei tegen haar meesteres: 'Ach, kon mijn meester maar eens naar 

de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.' 

4 Naäman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit 

Israël had gezegd. 

5 Daarop zei de koning van Aram: 'Ga erheen. Ik zal u een brief 

meegeven voor de koning van Israël.' Naäman ging op weg, met tien 

talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 

6 In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het 

volgende: 'Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om 

door u van zijn huidvraat te worden genezen.' 
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7 Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn 

kleren en riep uit: 'Ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over 

leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te 

genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!' 

8 Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren 

had gescheurd, liet hij hem vragen: 'Waarom hebt u uw kleren 

gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in 

Israël een echte profeet woont.' 

9 Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. 

10 Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: 'Baad u 

zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en 

zult u weer rein zijn.' 

11 Kwaad ging Naäman weg. 'Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou 

komen, 'zei hij. 'En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou 

aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en 

zo de huidvraat zou wegnemen. 

12 Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet 

beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden 

om rein te worden?' Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 

13 Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: 'Maar overste, 

als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die 

toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: "Baad u, en u zult weer 

rein worden, "moet u dat zeker doen.' 

14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 

zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer 

gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 

15 Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de 

godsman zijn opwachting en zei: 'Ik wist wel dat er behalve in Israël in 

de hele wereld geen God is. Alstublieft, neemt u een geschenk van 

uw dienaar aan.' 

 

- lied:  gezang 350: 1, 2, 3, 6, 7 

1 Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 

2   Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 



5 

 

3   Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan. 

6   Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 

7   Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

 
- lezing N.T.: Markus 1: 40-45 (Naardense Bijbel) 

40 Er komt tot hem een huidvraatlijder, 

die hem te hulp roept 

en terwijl hij een knieval maakt 

tot hem zegt: 

als u het wílt bent u bij machte 

mij rein te maken! 

41 Diep geroerd strekt hij zijn hand uit, 

grijpt hem vast en zegt tot hem: 

ik wíl dat, wórd gereinigd! 

42 Meteen gaat de huidvraat van hem weg 

en wordt hij gereinigd. 

43 Hij snauwt hem af, 

werpt hem meteen naar buiten 

44 en zegt tot hem: 

zie toe dat je aan niemand iets zegt, 

nee: scheer je weg, 

‘toon je aan de priester’ 

en offer voor je reiniging 

wat Mozes heeft opgedragen, 

hun tot getuigenis! 

45 Maar buitengekomen 

begint hij het meeste uit te bazuinen 

en aan het gesprokene 

ruchtbaarheid te geven, 

zodat hij niet meer bij machte is 

in het openbaar een stad binnen te komen, 

maar daarbuiten heeft moeten zijn 
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op plekken in de woestijn; 

toch zijn zij naar hem toe blijven komen, 

van overal. 

- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied:  psalm 139: 1, 3, 4 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 

- slotlied:  gezang 512: 1, 2, 3, 7 

1   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
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2  uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

3  Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

7 O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
- uitzending en zegen 
 allen zeggen  Amen 
 
- orgelspel: Praeludium A      J.C. Kittel 
 

 

collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Kosten website Grote Kerk Gemeente  
diaconie: Wijkdoel: Vriendenfonds van het Albert Schweitzer Ziekenhuis  

Het Vriendenfonds ondersteunt onder andere activiteiten ter bevordering van 
het welzijn van patiënten in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, die niet 
op een andere wijze gefinancierd worden. Een voorbeeld hiervan zijn hand- 
en voetmassages van patiënten die voor hun chemotherapie in behandeling 
zijn. Vanwege chemotherapie hebben veel patiënten last van zenuwschade 
aan handen en voeten, waarbij massage van de aangedane lichaamsdelen 
verlichting kan brengen. Ook brengt de hand- en voetmassage in de laatste 
fase van het leven verlichting en rust.  
Het geld hiervoor wordt naast donaties, vooral opgebracht door de 
opbrengsten van jaarlijkse markten in de hal van het ziekenhuis. Vanwege 
Covid-19 zijn deze afgelopen jaar niet doorgegaan, waardoor het 
Vriendenfonds op zoek is naar financiële hulp voor het behouden van de 
hand- en voetmassages. 
 
Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 
INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder 
vermelding van kerkdienst 14 februari 2021. De penningmeester zorgt voor 
de verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd. 
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verkiezing diaken 
Tot onze vreugde kunnen wij u meedelen dat de kerkenraad de heer Bert 
Kornet heeft verkozen tot diaken in de vacature die ontstaat door het komende 
vertrek van de heer Arwi van der Sluijs en dat hij bereid is deze verkiezing aan 
te nemen. U kunt bezwaar maken tegen deze verkiezing, dat kan bij de scriba 
en alleen via een ondertekende brief door een van de belijdende leden van 
onze gemeente. 
We hopen ook nog een ouderling te kunnen verkiezen voor de komend 
vacature van mevrouw Ila Bovenlander. Na de lockdown zouden we dan de 
nieuwe diaken, ouderlingkerkrentmeester en ouderling kunnen bevestigen. 
 
bezoeken diensten 

Voorlopig zijn de diensten slechts online te volgen. 
 
agenda 

Bijna alle activiteiten zijn voorlopig ivm de lockdown afgelast. Dat betekent dat 
het leerhuis, de Bijbelkring, enkele gesprekskringen en ook het jeugdwerk 
voorlopig komen te vervallen. We bekijken hoe we een aantal activiteiten 
misschien iets kunnen opschuiven of op een andere manier vorm geven. 
De agenda ziet er dus bescheiden uit: 

dagelijks 10.00-14.00 uur: stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 
12.00 uur, Vriesestraat 22 

 
komende zondag 21 februari, 1e zondag veertigdagentijd 

voorganger: Ds. P.L. Wansink 

organist: Cor Ardesch 

 
gastlidmaatschap  

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.  

www.grotekerk-dordrecht.nl

