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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: Praeludium g      BuxWV 150   –   D. Buxtehude 

- 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 111: 1, 5 

1 Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

5 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 
Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 

- 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.  

  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. 
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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: Jesaja 52: 1-6 (NBV) 

1 Ontwaak, ontwaak, Sion, 

en bekleed je met je kracht! 

Bekleed je met je pronkgewaad, 

Jeruzalem, heilige stad. 

Nooit meer zul je worden betreden 

door wie onbesneden is, of onrein. 

2 Klop het stof van je af en sta op, 

Jeruzalem, neem plaats op de troon. 

De ketenen om je hals zijn losgemaakt, 

gevangen vrouwe Sion. 

3 Want dit zegt de HEER: 

Voor niets zijn jullie verkocht, 

zonder geld koop ik jullie weer vrij. 

4 Dit zegt God, de HEER: 

Ooit trok mijn volk naar Egypte 

om daar als vreemdeling te leven, 

maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit. 

5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. 

Voor niets is mijn volk weggenomen, 

hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –, 

dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld. 

  



4 

 

6 Daarom, op die dag, 

zal mijn volk mijn naam kennen, 

beseffen dat ik het ben die zegt: 

‘Hier ben ik.’ 

- lied:  gezang 438: 1 

1   God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 

 
- lezing N.T.: Markus 1: 21-28 (NBV) 

21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat 

ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.  

22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen 

toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.  

23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een 

onreine geest, en hij schreeuwde:  

24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je 

gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige 

van God.’  

25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’  

26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een 

luide schreeuw.  

27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit 

allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine 

geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’  

28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. 

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

 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

  



5 

 

- lied:  gezang 622: 1, 2, 5 

1   Nu triomfeert de Zoon van God 
die is verrezen uit de dood, 
halleluja, halleluja, 
met grote pracht en heerlijkheid. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
Halleluja, halleluja. 

2   Hij heeft de duivel alle macht 
ontnomen, hem ten val gebracht. 
Halleluja, halleluja. 
Hij heeft gelijk een grote held 
de boze reddeloos geveld. 
Halleluja, halleluja. 

5   Voor wie vertrouwen op uw woord 
ontsluit Gij zelf de donkere poort. 
Halleluja, halleluja. 
Zo laat ons dan uit alle macht 
lofzingen Hem, wiens heil ons wacht: 
halleluja, halleluja. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 

 

- slotlied:  psalm 96: 1, 2, 6 

1   Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 

2 God gaat de goden ver te boven, 
die ijdele waan die heidenen loven. 
Hij heeft de hemelen gesticht, 
van luister is zijn aanschijn licht. 
Zijn kracht vervult de heilige hoven. 
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6 In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aarde en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 

- uitzending en zegen 

 allen zeggen  Amen 
 
- orgelspel: Praeludium en Fuga C    G. Böhm 
 

 

collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Kosten gastpredikanten 
diaconie: World Servants 
 
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 31 januari 2021. De penningmeester zorgt voor 
de verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd. 
 
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 7 februari 

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

