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de kleur van deze zondag is wit   
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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.  

In deze dienst wordt de doop bediend aan Noah Lucas Jongejan. 
 

 

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

- orgelspel:  Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit   BWV 669  J.S. Bach 
 Christe, aller Welt Trost   BWV 670  J.S. Bach 

- 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 640e Halleluja! 
 Verkondig het, juich, heel de aarde: 
 God heeft zijn volk verlost.  
 Halleluja! 

- zondagspsalm psalm 66: 1, 6 

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d’aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

6 Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 

- antifoon 640e Halleluja! 
 Verkondig het, juich, heel de aarde: 
 God heeft zijn volk verlost.  
 Halleluja! 

gemeente gaat zitten 
- 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.  
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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.: Jesaja 45: 15-19 (NBV) 

15 En: ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van 
Israël, die redding brengt.’ 

16 De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en 
worden gehoond, ze worden samen te schande gemaakt. 

17 Maar Israël wordt door de HEER gered, hij brengt redding voor 
eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle 
eeuwigheid niet. 

18 Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft-hij is God! -,die de 
aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest- niet 
als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar 
gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. 

19 Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik 
heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ Nee, ik 
ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is 
waarachtig. 

- lied psalm 25: 7 

7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond. 
De ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
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gemeente gaat staan 
- lezing N.T.: Johannes 15: 9-17  (werkvertaling) 

9 Zoals de Vader mij heeft liefgehad, heb ik jullie liefgehad. Blijf in mijn 

liefde!  

10 Wanneer jullie mijn geboden bewaren blijven jullie in mijn liefde, zoals 

ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en blijf in zijn liefde.  

11 Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat mijn vreugde in jullie 

zou zijn en jullie vreugde volkomen zou zijn. 

12 Dit is mijn gebod dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb 

liefgehad. 

13 Niemand heeft meer liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn geliefden.  

14 Jullie zijn mijn geliefden wanneer jullie doen wat ik jullie gebied. 

15 Ik noem jullie niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer 

doet. Ik heb jullie geliefden genoemd want alles wat ik van mijn Vader 

gehoord heb dat heb ik aan jullie bekend gemaakt.  

16 Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen en ik 

heb het jullie gegeven om erop uit te gaan en vrucht te dragen en 

jullie vrucht zal blijven - opdat wat jullie de vader ook vragen in mijn 

naam, hij het jullie zal geven.  

17 Dit gebied ik jullie, dat jullie elkaar liefhebben.  

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

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- gezongen credo (C. Ardesch)  

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd en gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle,  
ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand van God, zijn almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
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de gemeenschap der heiligen, 
vergeving van de zonden, 
de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. 
Amen. 

DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 

- doopgebed  

Voor het leven van mensen wilt Gij, God,  
dat er scheiding zal zijn tussen kwaad en goed,  
tussen dood en leven, tussen angst en vrede.  
Daarom hebt Gij de aarde tevoorschijn geroepen uit de chaos van het water,  
daarom hebt Gij Noach -die op U vertrouwde- behouden en bewaard  
toen een wereld van boosheid ten onder ging.  
Daarom hebt Gij uw volk Israël droogvoets het water door gevoerd  
terwijl de golven van de dood zich sloten boven de onderdrukker.  
Zoals de vreemdeling Naäman genezen opstond uit de doodsrivier,  
zoals uw Zoon Jezus zich dopen liet in de Jordaan  
en zoals Hij het graf achter zich liet en uit de dood is opgestaan,  
zo willen ook wij hier de doop vieren te samen als kinderen  
die U volgen in een nieuw leven, vol belofte, vol genezing.  
Met groot en klein zetten wij voet aan wal in het land van uw vrede.  
Wij vertrouwen onze kinderen aan u toe en noemen hun naam.  
Gij schrijft die in de palmen van uw hand en daarom geloven wij  
dat niet de angst en niet de dood  
het laatste woord zullen hebben over hun leven.  
Beadem ook hen met uw Geest;  
wees voor hen, voor ons een licht op onze weg.  
Vat ons samen in uw trouw, voor nu en altijd in Jezus, uw eersteling. 

Tijdens het zingen van gezang 354 wordt de dopeling binnengedragen. 

- lied gezang 354: 1, 3, 5 

1 Jouw leven staat aan het begin,  
het heeft nog geen herinnering,  
het is zo weerloos en zo klein,  
je weet nog niet hoe het zal zijn.  
O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam. 

5 Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.  
Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt.  
O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam. 

3 Je huilt nog van verwondering,  
maar jij hoort hier, in onze kring.  
Het water wacht, die diepe zee  
geeft jou een taal, een teken mee. 
O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam. 
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- presentatie van de dopeling 

voorganger Welke naam hebben jullie je kind gegeven,  
waarmee het zich gekend mag weten  
bij God en de mensen? 

De ouders noemen de voornamen van hun kind. 

voorganger  Ten overstaan van de gemeente vraag ik jullie nu:  
verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt  
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest?  
Wat is daarop jullie antwoord:  

ouders  ja 

- doopbediening 

voorganger  Zo is de naam van jullie kind nu verenigd  
met de Naam van de Heer onze God.  
Zijn jullie bereid jullie kind te ontvangen als een kind van 
God en jullie door zijn aanwezigheid in jullie huis  
te laten sterken in het geloof? 
En beloven jullie je kind voor te gaan op de weg  
die ons gebaand is door Christus onze Heer? 
Wat is daarop jullie antwoord? 

ouders  ja 
gemeente gaat staan 

voorganger Gemeente van Christus,  
wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden  
en hem omringen met uw gebeden  
om hem met woord en daad te bewaren  
bij het hartsgeheim van de gemeente?  
Wat is daarop uw antwoord? 

gemeente ja 
 gemeente gaat zitten 

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars en overhandigd. 
 
- lied  gezang 351 

1 In U zijn wij begrepen, 
in U zijn wij gedoopt. 
Uw dood werd ons ten teken, 
uw leven onze hoop. 
Nu weten wij voorgoed: 
Gij zult ons nooit begeven, 
uw lichaam is ons leven, 
uw offer is ons bloed.  

2 Wij zijn in U begraven, 
wij staan met U rechtop. 
Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God.  
Een wereld zijn wij oud, 
maar nieuw als deze morgen, 
geboren ongeborgen, 
verloren tot behoud. 
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3 Die dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit.  
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 

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. 

- moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 659: 1, 4, 5, 6 

1 Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

5 Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

4 Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

6 daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

gemeente gaat zitten 

- orgelspel: Praeludium e    N. Bruhns 

 
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:  Materiaal kerkdiensten Grote Kerk Gemeente 
diaconie: Wijkdoel stichting Bootvluchteling 

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar dat het 
hardst nodig is, zoals in Lesbos waar duizenden mensen vastzitten in een 
overvol kamp. Met vrijwilligers bieden zij concrete, praktische noodhulp aan 
mensen op de vlucht. 

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

agenda 
maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst 13 mei A t/m Z 
maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst 16 mei L t/m R 
dagelijks 10.00-14.00 uur: stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 

12.00 uur, Vriesestraat 22 

komende donderdag 13 mei, 9:00 uur | Hemelvaartsdag 
voorganger: vic. M.J. Luteijn 
organist: Cor Ardesch 
cantrix: Catrien Posthumus Meyjes 
m.m.v. leden van de cantorij ‘Sura Cantat’ 

komende zondag 16 mei 
voorganger: ds. J.M. Aarnoudse, Dordrecht 
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

