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zondag 13 juni 2021 - 10.30 uur 

2e zondag na Trinitatis 
 

voorganger: ds. mw. H. Allewijn, Den Haag 

organist: Cor Ardesch 

cantrix: Catrien Posthumus Meyjes 

m.m.v. leden van de cantorij ‘Sura Cantat’ 

 
 

de kleur van deze zondag is groen   
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De gemeente komt weer samen in het schip van de kerk. De gemeentezang 
wordt nog steeds verzorgd door enkele leden van de cantorij. 

 

 

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken  3, 4, 5, 6  Gloria Te Deum 

- orgelspel: Fantasia g         BWV 542   –   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.  

- zondagspsalm psalm 92: 1, 7 

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den Heere prijst, 
dat men Hem eer bewijst: zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen. 

7 Zoals de cederbomen hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn. 

gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld, 
besloten met kyrië en gloria (gezang 299f) 

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

Tegen het donker laten wij zingen, 
meer dan een leven lang, grenzeloos groot, 
heeft Hij hart voor mensen! 

Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 

Glorie aan God alleen hoog in de hemel 
en hier allerwegen, hier waar wij wonen 
vrede voor mensen al zijn beminden –  
zijn oog rust op hen.  
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Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 

Laat onze adem U loven en zingen, 

machtige God, U ons leven een lied! 

Zegenen wij U al onze dagen, 
dragen uw naam als een vuur met ons mee.  

Machtige God, Gij licht zienderogen! 

Machtige God, Gij Zoon en geliefde, 
hoor naar ons roepen, vragen om vrede; 
draag van ons weg alle dood zelfgekozen, 

draag van ons weg heel de wereld van schuld. 

Gij zijt de enige, Gij onze Heer! 

Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 

Onder uw vleugels vinden wij leven, 
komen op adem het duister voorbij. 

Machtige God, Gij, Zoon en Geliefde, 
krachtige Geest, alle glorie aan U! 

 

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.: Ezechiel 17: 22-24 (Naardense Bijbel) 

22 Zó heeft gezegd mijn Heer, de ENE: 
zelf zal ik 
uit de kruin van de meest verheven ceder 
   nemen en geven,- 
uit de top van zijn loten 
   een teer twijgje plukken 
en zelf zal ik dat poten 
op een hoge maar heuvelachtige berg; 

23 op de meest verheven berg van Israël 
   zal ik het poten, 
het zal takken dragen 
   en vrucht voortbrengen 
en een geweldige ceder worden; 
onder hem zullen wonen 
allerlei vogels van allerlei vleugel, 
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in de schaduw van zijn bladeren 
   zullen die wonen; 

24 weten zullen alle bomen op het veld 
dat ík, de ENE, 
   een hoge boom vernederd heb 
en een laagstam-boom verhoogd heb; 
een sappige boom liet ik verdrogen 
en een dorre boom bracht ik tot bloei; 
ík, de ENE, 
   heb dit gesproken en zal het doen! 

- lied gezang 315: 1, 2 

1   Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

2   En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
U woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Marcus 4: 26-34 (NBV) 

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die 
zaad uitstrooit op de aarde: 

27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en 
opschiet, ook al weet hij niet hoe. 

28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, 
en dan het rijpe graan in de aar. 

29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het 
tijd is voor de oogst.’ 

30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en 
door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 

31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden 
op aarde wanneer het gezaaid wordt. 
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32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle 
planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in 
zijn schaduw kunnen nestelen.’ 

33 Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws 
bekend, voorzover ze het konden begrijpen; 

34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen 
was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. 

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

gemeente gaat zitten 

- gesprek met de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 422 

1 Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2 Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe u tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt. 

3 Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
Dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.  

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368h 

v zo bidden wij U allen tezamen 
cantorij Vervul ons met uw Geest, 

geef adem en kracht aan mensen.  
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- moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 

gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 705: 1, 2, 4 

1   Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drieënige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieënige in zijn troon! 

2   Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

4  Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen, U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

We verlaten de kerk nadat de kerkenraad het schip heeft verlaten.  

- orgelspel: Fuga g        BWV 542   –   J.S. Bach



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Bloemendienst Grote Kerk Gemeente  
diaconie: Sti. Diaconaal Aandachtscentrum 

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 13 juni 2021. De penningmeester zorgt voor de 
verdeling.  

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven. 

agenda 
maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst volgende zondag 
dagelijks 10.00-14.00 uur: stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 

12.00 uur, Vriesestraat 22 
woensdag 8:45 uur: Lauden Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 
zaterdag 15:30 uur: Toeristenconcert 

komende zondag 20 juni, 10:30 
voorganger: Vic. M.J. Luteijn 
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). 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.  
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