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Helaas houden we voorlopig de diensten nog voornamelijk online. De dienst 
is via YouTube te volgen.  

In de 40-dagentijd volgen we een eigen project, mede ontleend aan lied 540, 
waarin deze tijd omschreven wordt als ‘het tijdperk van de Geest’. We hopen 
dat in deze coronatijd de 40 dagen ook aanleiding geven tot bezinning, tot 
bidden tot vasten in allerlei vormen. Het volgen van Christus op zijn weg geeft 
ons veel. De lezingen uit het Oude Testament sluiten aan bij het lied en bij de 
lezingen uit Markus. Elke week heeft een kind een schilderij gemaakt bij de 
lezing. Zo gaan we op weg naar Pasen. 
 

 
 

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken  1, 2, 3   Groot Te Deum 

- orgelkoraal van de zondag: Psalm 91 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ 

- 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 91: 1 

1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,  

besloten met een gesproken kyrie 

 

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  
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- lezing O.T: Exodus 34: 27-35 (werkvertaling) 

En de HEER zei tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor jezelf op, want op 
grond van deze woorden heb Ik een verbond met jou en met Israël gesloten. 
En hij was daar veertig dagen en veertig nachten met de HEER, brood at hij 
niet en water dronk hij niet. En hij schreef op de tafels de woorden van het 
verbond, de tien Woorden. Het geschiedde bij het afdalen van de berg Sinaï 
van Mozes dat de twee tafels van de overeenkomst in de hand van Mozes 
waren en toen hij van de berg afdaalde wist Mozes niet dat de huid van zijn 
gelaat straalde, omdat hij met hem gesproken had. Aäron en al de zonen 
van Israël keken naar Mozes en zie, de huid van zijn gelaat straalde. En zij 
vreesden om hem te naderen. Mozes riep hen, en Aäron en al de 
vooraanstaanden van de samenkomst keerden naar hem terug en Mozes 
sprak tot hen. Hierna naderden al de zonen van Israël en hij gebood hun 
alles wat de HEER met hem besproken had op de berg Sinaï. Toen Mozes 
geëindigd had met hen te spreken deed hij een sluier over zijn gezicht. En 
wanneer Mozes voor het aangezicht van de HEER kwam om met Hem te 
spreken deed hij de sluier af, totdat hij naar buiten ging. En wanneer hij naar 
buiten gegaan was sprak hij tot de zonen van Israël wat hem geboden was. 
Als de zonen van Israël zagen aan het gelaat van Mozes dat de huid van het 
gelaat van Mozes nog straalde dan deed Mozes de sluier terug voor zijn 
aangezicht tot hij kwam om met hem te spreken. 

 

- lied:  gezang 543: 1, 3 

1 Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd.  
Hoe ook in dood verdwenen,  
ons straalt uw heerlijkheid.  
Hoe bitter ook de pijnen  
door ons U aangedaan,  
Gij blijft in glans verschijnen,  
ziet ons in glorie aan. 

3 Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd.  
Gij wilt uw kruis ons lenen,  
als licht van eeuwigheid.  
Geen ondergang kan dreigen,  
of heerlijk rijst uw beeld  
en doet ons mee ontstijgen  
in glans die alles heelt. 
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- lezing N.T.: Markus 1: 12-14 (NBV) 

12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 
13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef 

werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen 
zorgden voor hem. 

14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, 
waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 

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

- woord voor de kinderen 

- lied:  gezang 540: 1, 2 

1 Het waren tien geboden  
die God schreef in de steen, 
het waren tien geboden,  
voor elke vinger één. 

2 De wind blaast in vier streken,  
wie weet waar hij behoort, 
De wind blaast in vier streken  
de tien geboden voort 

 

- uitleg en verkondiging 
 
Exodus 34, 27-35/Markus 1, 12-14 
 
Danja heeft Mozes prachtig geschilderd. Nu ga ik Danja  met Michelangelo in 
verband brengen. Want een van de mooiste afbeeldingen van Mozes die ik 
ken is het marmeren beeld dat staat in de San Pietro in Vincoli in Rome. Je 
kunt het zo op internet bekijken. Wat opvalt aan het beeld is dat Mozes twee 
hoorntjes op zijn hoofd heeft. Misschien dat het mede daarom wel zo beroemd 
is. Wie het werk kent van de Marc Chagall weet dat ook hij talloze malen 
Mozes met hoorntjes heeft afgebeeld. Meestal als hij de thora ontvangt. Ons 
verhaal.  
Als je – ook op internet- opzoekt hoe het komt dat Mozes wordt afgebeeld met 
twee hoorntjes, dan staat er dat het gaat om een vertaalfout die zou teruggaan 
op Hieronymus, die ons de Latijnse vertaling – de vulgaat- van de bijbel heeft 
geschonken. Die vertaling domineerde de Middeleeuwen. Hieronymus zou het 
Hebreeuws niet goed hebben begrepen. Zou de Joodse schilder Chagall 
zomaar mee gaan in die fout?  Er staat een werkwoord Karan dat dezelfde 
drie medeklinkers heeft als het zelfstandig naamwoord Keren, dat hoorn 
betekent. Zo is de verwarring de wereld ingekomen. Tja. Zoals wel vaker is 
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het internet iets te kort door de bocht. Het werkwoord dat gebruikt wordt komt 
alleen hier voor in de Bijbel en wat betekent het nu? De meeste vertalingen 
kiezen voor stralen, glanzen, maar dat Hieronymus kiest voor gehoornd, is 
niet perse fout.  
Want wat zegt ons dit verhaal? Mozes is opnieuw op de berg bij de eeuwige 
God. Voor de tweede keer verblijft hij bij Hem. Want na de eerste keer gooide 
hij in woede de stenen tafelen kapot op het gouden kalf dat de Israelieten 
hadden vervaardigd. Zij wilden een zichtbare, een vruchtbare, manlijke God: 
afgebeeld door een stierkalf. De potentie spat er vanaf. En nu verblijft Mozes 
weer bij deze God: En hij was daar veertig dagen en veertig nachten met 
de HEER, brood at hij niet en water dronk hij niet. En hij schrijft de woorden 
van het verbond: de tien woorden. Mozes wordt getekend als middelaar 
tussen de mens en God de Heer. Zoals we van Jezus horen hoe hij veertig 
dagen was in de woestijn, op de proef gesteld door Satan, te midden van de 
wilde dieren en engelen zorgden voor hem. En de kerk van alle eeuwen en 
plaatsen gedenkt deze Jezus 40 dagen lang op weg naar Pasen. In  gebed, in 
vasten getekend als we zijn door zijn kruis. Daarin is hij beeld van Mozes, of 
misschien beter is Mozes beeld van hem. De werkelijkheid van de eeuwige 
God in een mens gevangen.  
En die mens straalt op ongekende wijze. In dat slechts tweemaal gebruikte 
woord zit iets van een groot geheim. Mozes tussen God en mens. Hij straalt 
iets van Gods eeuwige licht. Maar er is iets aan de hand met dat licht. Alsof wij 
de nabijheid van God bijna niet kunnen verdragen, het heeft iets scherps als 
die hoorntjes. Hoe staat het met de mens en de werkelijkheid van God. 
Om onze menselijke maat, onze wereld te begrijpen lees ik graag literatuur, 
ook van deze tijd, het gaat immers om de mens van nu. Ik las de afgelopen 
weken het nieuwe boek van Jessica Durlacher: De Stem. Ondertitel van het 
boek: Goede mensen zouden we zijn, rechtvaardige mensen. Het boek begint 
met de terroristische aanslag op de Twin Towers in New York, 11 september 
2001, vaak aangeduid als nine eleven. Het beschrijft indringend onze wereld 
in de greep van moslimterrorisme, de relatie met Israël, maar ook de 
vluchtelingen crisis, de wil om te helpen, de menselijke onmacht. Hoe wij als 
mensen proberen ons leven een zin te geven. Ik citeer uit het boek: 
“Facebook en Insta zijn geschapen voor hen die de Heer van het grote 
collectieve aanbidden. We dienen die Grote Broer met onze persoonlijke posts 
zoals kinderen in een kleuterschool met hun onbeholpen tekeningen naar de 
juf rennen, hunkerend naar haar waardering. Onze foto’s en verhaaltjes 
schenken we aan het collectief, de god van facebook, Twitter, Insta en 
iedereen waant zich schrijver, kunstenaar, fotograaf… iedereen is druk 
doende om via de vers gesocialiseerde kanalen voor de eer te vechten en 
zich met taal en beeld boven de oppervlakte uit te worstelen. Om maar gezien 
te worden, gekend en gehoord, als kinderen die tussen hun vele broertjes en 
zusjes om hun moeders aandacht roepen. “(231) 
Wat is een mens. Willen we ons inderdaad boven de oppervlakte 
uitworstelen?  
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Terug naar Mozes. Hij op de berg in Gods nabijheid. En wat schrijft hij op? Het 
gebod. Een mens heeft in zijn leven blijkbaar richting nodig. Dat je sommige 
dingen wel doet en andere niet. Moorden, stelen, jaloezie, ontrouw. De 
middelaar tussen God en mens, de vriend van God brengt ons zijn gebod. 
Goede mensen zouden we zijn, rechtvaardige mensen.  
Daar op die berg dichtbij de Eeuwige God, of in de woestijn, belaagd door de 
satan komen we iets op het spoor van het geheim van dit leven. Handelen als 
rechtvaardige mensen vol van Gods vuur. Ik merk dat ik niet de goede 
woorden kan vinden. Maar ik proef een enorme spanning. Mozes die straalt 
op ruwe wijze. Een vuur. Danja heeft een vuur geschilderd. Dat staat niet echt 
in het verhaal. Maar het is prachtig. Gods licht, het vuur van de brandende 
braamstruik. Dat zet Mozes in glans, zonder dat hij het weet. Merk dat op. Hij 
weet het niet eens. 
Ik sluit af met een preek die niet af is. 40 dagen gaan we op weg, 40 nachten. 
Christus gaat ons voor op die weg. Een rechtvaardig mens, misschien wel de 
rechtvaardige in deze wereld. En wat is zijn gebod?  Hoe vinden wij hem 
tastend, biddend, vastend.  
Vaak was ik in de San Pietro in Vincoli en ik zag de toeristen samendrommen 
rond de Mozes van Michelangelo, ik één van hen. Dat machtige marmer, die 
gehoornde kop van Mozes. Zouden we iets begrijpen van het geheim van 
deze mens, iets beseffen van Gods stralende maar weerbarstige gelaat. Dat 
hij ons ziet, dat wij zijn gekend, worden gehoord.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest tot in de eeuwen der 
eeuwen Amen. 
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- lied:  gezang 536 

1   Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is.  

2   De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

3   Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

4   Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 

- slotlied:  gezang 538: 1, 4 

1   Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan.  

4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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- uitzending en zegen 
 
- orgelspel: O wir armen Sünder, unser Missetat   Anoniem 
 

 

collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud Grote Kerk 
diaconie: Diaconie algemene/wijk doeleinden  

 
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 21 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: 

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

 
komende zondag 28 februari, tweede zondag van de 40-dagentijd 

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

