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Voorlopig mogen er 30 gemeenteleden de diensten bezoeken. De 
gemeentezang wordt verzorgd door een vertegenwoordiging van de cantorij. 
De dienst is via YouTube te volgen.  

 

 
 

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken  2, 4, 5   Grote drieklank 

- orgelspel: Ballo del Granduca   –   J.P. Sweelinck 

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

 

VOORBEREIDING 
gemeente gaat staan 

- 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.  

- antifoon 640d Halleluja! 
 Zing voor God een nieuw lied,  
 want wonderen heeft Hij gedaan.  
 Halleluja! 

- zondagspsalm psalm 98: 1, 2 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

gemeente gaat zitten 
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- smeekgebed vanuit de nood van de wereld, 
besloten met kyrië en gloria (gezang 299e) 

Heer ontferm u, 
Christus, ontferm u 
Heer, ontferm u over ons.  

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.: Deuteronomium 4: 32-40 (Naardense Bijbel) 

32 Want vraag toch naar eerdere dagen 
   die geweest zijn vóór jouw aanschijn, 
vanaf de dag dat God op het aardland 
   een –rode– mens schiep 
en van het ene eind van de hemelen 
   tot aan het andere eind van de hemelen: 
is er ooit iets geschied 
als dit grootse woord, 
of te horen geweest als dit?- 

33 heeft ooit een gemeenschap 
   de stem van God 
   horen spreken vanuit het vuur 
   zoals jíj hebt gehoord, en bleef hij in leven? 

34 Of heeft ooit een god beproefd 
ertoe te komen zich een volk te nemen 
uit de schoot van een ander volk 
door beproevingen, tekenen, 
   wonderen en oorlog, 
met sterke hand en uitgestrekte arm 
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en grote vreeswekkende daden,- 
zoals al wat de ENE, uw God, 
   voor u heeft gedaan in Egypte 
   voor uw eigen ogen? 

35 Jíj kreeg het te zien, om te weten: 
ja, de ENE, dé God is hij,- 
géén is er verder buiten hem. 

36 Vanuit de hemelen heeft hij zijn stem 
   doen horen 
   om je terecht te wijzen,- 
op het aardland 
heeft hij je zijn grote vuur doen zien 
en zijn woorden heb je gehoord 
   vanuit het vuur. 

37 Om het feit 
dat hij je vaderen beminde 
kiest hij voor hun zaad ná hen,- 
en leidt hij je met zijn aanschijn, 
   met zijn grote kracht, 
   weg uit Egypte,- 

38 om volken groter en sterker dan jij 
te onterven van jouw aanschijn,- 
om je er te doen aankomen, 
om je hun land ten erfdeel te geven 
   zoals op deze dag. 

39 Beseffen zul je op deze dag, 
en doen keren 
tot je hart, 
dat de ENE, dat hij dé God is 
in de hemelen boven 
en op de aarde beneden; 
verder géén. 

40 Bewaken zul je 
   zijn inzettingen en zijn geboden 
die ik je op deze dag gebied,- 
zodat het je goed gaat, jou 
en je zonen ná jou; 
en opdat je dagen zult verlengen 
   op de –rode– grond 
welke de ENE, je God, je nu geeft 
   voor alle dagen! 
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- lied gezang 708: 6, 7, 14 

6   Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

7   Van al die mij bezwaren 
en mijn vervolgers zijn, 
mijn God, wil toch bewaren 
den trouwen dienaars dijn; 
dat zij mij verrassen 
in hunnen bozen moed, 
hun handen niet en wassen 
in mijn onschuldig bloed! 

14   Oorlof, mijn arme schapen 
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen, 
al zijt gij nu verstrooid! 
Tot God wilt u begeven! 
Zijn heilzaam woord neemt aan! 
Als vrome christen leven, 
't zal hier haast zijn gedaan! 

gemeente gaat staan 
- lezing N.T.: Johannes 15: 1-8  (NBV) 

1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 
2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere 

rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten 
draagt. 

3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 
4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, 

kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht 
dragen als jullie niet in mij blijven. 

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik 
in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 

6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij 
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 

7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 
wilt en het zal gebeuren. 

8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.’ 
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- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 654: 1, 2, 4, 6 

1   Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

2   Maar wij verkozen 't duister meer 
dan 't licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 

4   Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

6   Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368f 

v zo bidden wij U allen tezamen 
cantorij God van leven en licht, maak alles nieuw.  
 Halleluja. 
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- moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 709 

1 Nooit lichter ving de lente aan 
dan toen uw hand ons volk bevrijdde. 
Hoe hebben we in dat schoon getijde 
verheugd maar huiverend verstaan: 
Gods vijanden vergaan.  

2 De winter leek voorgoed voorbij 
en voor ons lag de volle zomer; 
de macht was eindelijk aan de dromer, 
de nieuwe mens, zo droomden wij, 
verbrak de slavernij. 

3 Maar winters werd het in dit land; 
't is kil rondom en in ons midden, 
in onze mond verstart het bidden, 
doodskou gaat uit van onze hand 
naar mens en dier en plant. 

4 O God, wat zijn wij dwaas geweest, 
dat we aan de vrijheid zó gewenden, 
dat wij de vijand niet herkenden, 
in opstand tegen U, het meest 
in eigen hart en geest. 

5 Vergeef het ons! Raak ons weer aan 
met levensadem, lente-tijding, 
en doe met krachten ter bevrijding 
ons hier in Christus' vrijheid staan. 
God, laat ons niet vergaan! 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

gemeente gaat zitten 

- orgelspel: Fantasia in G   –   H. Scheidemann 

 
 
We verlaten de kerk vanaf de achterste rij nadat de kerkenraad het koor heeft 
verlaten.



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud Grote Kerk 
diaconie: Schuldhulpmaatje Drechtsteden 

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 2 mei 2021. De penningmeester zorgt voor de 
verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd. 

agenda 
maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst 9 mei A t/m K 
dagelijks 10.00-14.00 uur: stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 

12.00 uur, Vriesestraat 22 

komende zondag 9 mei 
voorganger: ds. P.L. Wansink 
organist: Cor Ardesch 
cantrix: Catrien Posthumus Meyjes 
m.m.v. leden van de cantorij ‘Sura Cantat’ 

bezoeken diensten 
Voor de komende diensten kunt u zich aanmelden via de website (of sectie-
ouderling). Er is een indeling gemaakt op alfabetische volgorde. Het is aan te 
raden steeds de actuele informatie op de website te raadplegen. 

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

