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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: 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ'    J.P. Sweelinck 

- 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 116: 1, 2 

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heeren aangeroepen 
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 

 
- 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. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen,  
Vader van mensen! 
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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 4: 32-37 (NBV) 

32 Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn 
eigen bed liggen. 

33 Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot 
de HEER. 

34 Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, met 
zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op 
zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het 
lichaam weer warm werd. 

35 Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, en strekte 
zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel 
zeven keer, en opende zijn ogen. 

36 'Roep de moeder, 'riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde 
haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: 'U kunt uw zoon meenemen.' 

37 De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en 
boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. 

 

- lied:  psalm 107: 1, 2 

1 Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
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2 Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, - 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 
 

- lezing N.T.: Markus 1: 29-39 (Werkvertaling) 

En terstond nadat ze uit de synagoge waren weggegaan kwamen ze in het 
huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. De schoonmoeder 
van Simon lag op bed met koorts en terstond spraken zij met hem over haar 
en naar haar toegaand wekte hij haar en greep haar hand en de koorts week 
van haar en zij diende hen. Toen het later geworden was en de zon was 
ondergegaan brachten zij tot hem allen die er slecht aan toe waren en die 
door demonen bezeten waren en heel de stad had zich verzameld voor de 
deur. Hij genas velen die er slecht aan toe waren met allerlei ziekten en hij 
wierp vele demonen uit en hij liet niet toe dat de demonen spraken, want zij 
kenden hem. En vroeg toen het nog nacht was, stond hij op, ging erop uit en 
ging naar een woeste plaats; daar bad hij. Simon en die met hem waren 
achtervolgden hem en vonden hem en zeiden tot hem: allen zoeken je. Hij zei 
tot hen: Laten wij ergens anders heen gaan naar de dorpjes in de buurt, opdat 
ik ook daar kan verkondigen, want daartoe ben ik erop uitgegaan. En hij kwam 
al verkondigend in hun synagogen in heel Galilea en hij wierp de demonen uit. 

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

 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

Markus 1, 29-39/ 2 Koningen 4, 32-37 
 
Ik concentreer me in eerste instantie op het midden van het verhaal. Daar 
horen we van Jezus: vroeg, toen het nog nacht was stond hij op en ging naar 
een woeste plaats; daar bad hij. We ontmoeten vroeg in de morgen een Jezus 
alleen. Hij trekt zich terug. Om dat te peilen moeten we eerst luisteren naar 
het voorafgaande. Naar de mensen om Jezus.  
In het gedeelte daarvoor zien we de Jezus zoals we hem kennen. Omgeven 
door mensen, vrienden en ook zieken. Jezus heeft als steeds in het begin van 
het Markus evangelie haast. Zijn boodschap, zijn goede nieuws moet veel 
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mensen bereiken. Zo komt hij in het huis van Petrus bij diens schoonmoeder, 
die met koorts op bed ligt. 
In Kapernaüm is tot op de dag van vandaag een opgraving te zien met het 
huis van Petrus vlakbij de synagoge. Voor de sceptici onder ons: het is niet 
geheel ondenkbaar dat zich bij die opgegraven plek inderdaad het huis van 
Petrus bevindt. De synagoge die daar is opgegraven is van later datum. 
Waarom vertel ik dit? Omdat er onder ons mensen een grote behoefte bestaat 
de plekken van onze heiligen te bezoeken. Te zijn waar zij waren. Ik ben heel 
wat keren in de voetsporen van Dietrich Bonhoeffer gegaan, in Berlijn. De kerk 
waar hij preekte, het huis van zijn ouders. Ik herinner me een wilde zoektocht 
in London waar hij ook geweest is. Het kunnen ook dingen zijn: Een 
voetvalshirt van Frenkie de Jong, of de bal van een wedstijd, het horloge van 
een grootvader. Zo wordt een mens tastbaar, aanraakbaar. Dichtbij. En nu is 
de kern van het evangelie de boodschap dat God in Jezus Christus rakelings 
nabij is gekomen. In de taal van de kerk der eeuwen, mens is geworden. Nog 
plastischer – met het Johannesevangelie- vlees is geworden.  
En deze mens raakt ons. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Letterlijk hij gaat naar 
de schoonmoeder van Petrus toe en pakt haar bij de hand, hij houdt haar vast. 
Zoals vele zieken door hem aangeraakt worden en genezen. Zeer expliciet 
horen we hetzelfde van de profeet Eliza. Hij ging boven op het kind liggen, 
met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn 
handpalmen. Zo komt een mens tot leven. Ergens tasten we hier aan het 
geheim van Gods werkelijkheid die de onze raakt. Wij danken ons leven aan 
die diepere, hogere werkelijkheid. Immers wat is een mens, wat is leven? Juist 
deze coronamaanden worden we meer dan ooit bepaald bij de kwetsbaarheid 
van dat leven. Dat het er niet zomaar is. En hoe moeilijk is het voor onze 
maatschappij om te erkennen dat we niet alles in de hand hebben, dat 
mensen sterfelijk zijn. Terwijl we dat uitgerekend in de kerk toch wel wisten. 
De paniek waarmee nu de alleroudsten als eersten moeten worden 
gevaccineerd. Want ja we moeten eindeloos leven. Is dat zo? En wat is dan 
de kern van dat leven? Hoort daar niet bij dat we elkaar aanraken, zijn mond 
op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen, zijn handpalmen op zijn handpalmen? 
Een gelovig mens weet toch van Gods wonderlijke nabijheid tot in de dood en 
daardoorheen. Moeten we dan bang zijn? Voorzichtige vragen. 
Al met al is het geen wonder dat wij op zoek gaan naar sporen van dat leven. 
Het huis van Petrus, de synagoge waar Jezus leerde. In die zichtbare tekenen 
zoeken wij hem. Zoals Petrus en die met hem Jezus zelfs achtervolgen. Het 
staat er letterlijk En wat zeggen ze: Allen zoeken je. Deze van God gegeven 
mens daar willen wij meer van. Opmerkelijk is dat met nadruk wordt vermeld 
dat de demonen het beter dan wij beseffen. Vorige week hoorden we al 
uitgebreid over die demonen, waar ze in de antieke wereld vol van waren. 
Kwade machten die ons beheersen. De waanzin die in een mens kan varen. 
Ons wereldbeeld is niet dat van de Antieken, maar wat gebeurde er  tussen 
1940 en 1945 toen in ons verlichte westen het nationaalsocialisme de wereld 
beheerst en miljoenen werden vermoord, kinderen. Vorige week herdachten 
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we de bevrijding van Auschwitz. De demonen zijn niet zo ver weg. Niet in 
onze wereld, misschien ook niet in onszelf. Het wakker liggen in de nacht, 
onze angsten die we niet in de grip hebben. Of de drankzucht, 
pornoverslaving. Ach wij zijn bij tijd en wijle armetierige mensjes. Bang voor 
demonen. En wat valt op juist die op at demonische moment herkennen wij 
Hem. Zij kenden hem. Dat is toch zeer bemoedigend. Midden in de ellende 
van dit leven als wij besprongen worden door angst, door doodsdreiging, in 
verslaving dan weten we wie hij is. Niet d geslaagden van deze wereld, zeker 
niet de rijken. Ooit al wat langer gelden kwam ik in een isoleercel op bezoek 
bij een mens. Alles gestript, voor je gevoel alle waardigheid verdwenen, bijna 
onmenselijk. Maar er was een schoolbord met een krijtje. Daarop kon hij 
schrijven. En wat stond daar: Wees niet bevreesd, ik ben hier geweest. Deze 
mens kende hem. 
Maar genoeg over de demonen. Wenden we onze blik op de mens van God. 
Hij die ons raakt. Vroeg in de morgen wil hij alleen zijn op een woeste plaats. 
Wild, verlaten, eenzaam. En wat doet hij?  Hij bad daar. Ik hoop dat u beseft 
wat dit betekent. Hij wil alleen zijn en hij bidt. Ik zou dat willen doortrekken: 
geloven betekent naast het hebben van ware gemeenschap (de gemeente!) 
alleen kunnen zijn. Ik kom terug op Bonhoeffer. Hij schrijft in  Gemeinsames 
Leben: Alleen sta je voor God, als hij je roept, alleen volg je zijn roepstem, 
alleen draag je je kruis, alleen strijdt je en bidt je, alleen zal je sterven en 
rekenschap aan God geven. Je kunt jezelf niet ontwijken, want God heeft jou 
afgezonderd (DBW 5, 65). Hier ligt een van de geheimen van waarachtig 
christelijk leven. Stilte, rust, gebed. Onderschat u het niet, uw omgeving zou er 
nog weleens jaloers op kunnen zijn. Wat is toch het geheim van die mens?  
Vroeg in de morgen terwijl het nog donker was. Hier wordt een beeld van 
Jezus geschetst dat misschien in de calvinistische traditie, waar we zo vol zijn 
van het woord soms wat ondergesneeuwd is. Een stille Christus, een 
biddende, ingekeerd na al die mensen en demonen. En wat doet hij? Bidden.  
Ik zou een warm pleidooi willen houden voor gebed. Doet u het. Thuis, in 
stilte, s’avonds, maar ook samen in huiselijke kring, dat u het durft. Wat is het 
geheim van een mensenleven, ons leven, uw leven. Dat heeft te maken met 
die levende relatie met God. Wat is het geheim van Christus dat Hij is wat hij 
doet, Hij brengt ons genezing, Hij raakt ons. Toen het nog donker was ging hij 
naar eenzame plek om te bidden. Dat wij Hem navolgen. 
 
Amen 
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- lied:  gezang 170 (liedboek 1973): 1, 2, 3 

1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud'ren gaan rustig welbereid 
jongeren aarz'lend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 

2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts een woord, een woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

3 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, 
twijfel en angst ons benauwen. 
Van uw belofte zelf de borg, 
schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen. 
Licht wordt ons levens doel en grond, 
als Ge ons vergunt de zaal'ge stond, 
dat wij uw aanschijn aanschouwen. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 

 
 

- slotlied:  gezang 517: 1, 2, 3 

1   Christus, uit God geboren  
vóór alle eeuwigheid, 
komt ons als woord ter ore,  
verschijnt in onze tijd,  
een ster, die alle sterren  
te boven gaat, hen verre  
en glansrijk overstraalt 
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2  Gij, als een mens geboren, 
vervult voor ons de tijd. 
Nooit gaan wij meer verloren 
voor God in eeuwigheid. 
De dood mag niets meer hopen. 
Nu zich de hemel opent 
toont gij ons Gods beleid. 

3  U kennen doet ons bloeien, 
uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien 
smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven 
om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet! 

- uitzending en zegen 

 allen zeggen  Amen 
 
- orgelspel: Medio registra de bajo     P. Bruna 
 

 

collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud Kamorgel en Bachorgel  
diaconie: KIA Werelddiaconaat, ondersteuning hulp bij 

overstromingen Bangladesh 
 

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

 
komende zondag 14 februari 

voorganger: Ds. J.A.P. Vlasblom, Ridderkerk 

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

