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zondag 20 juni 2021 - 10.30 uur 

3e zondag na Trinitatis 
 

voorganger: Vic. M.J. Luteijn 

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: O Gott, du frommer Gott     BWV 767   –   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 84: 1, 2, 5 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

5 O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever nederig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men de Here God veracht. 

gemeente gaat zitten 
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- 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.  

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  
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- lezing O.T.: Haggai 1:1-15a (NBV) 

1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van 
de zesde maand, richtte de HEER zich bij monde van de profeet 
Haggai tot Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en 
tot Jozua, zoon van Josadak en hogepriester: 

2 'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Dit volk beweert dat de 
tijd nog niet gekomen is om de tempel van de HEER weer op te 
bouwen. 

3 Maar,’ zo sprak de HEER bij monde van de profeet Haggai, 
4 'is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te 

wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is! 
5 Nu dan-dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn 

jullie ingeslagen? Denk toch na! 
6 Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; jullie eten maar 

raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, jullie 
kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld 
maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. 

7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie 
eigenlijk ingeslagen? 

8 Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met 
vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen-zegt de 
HEER. 

9 Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat 
jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? -
spreekt de HEER van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog 
altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen 
huis. 

10 Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets 
meer op. 

11 Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de 
aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam 
tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen.' 

12 Zerubbabel, zoon van Sealtiël, en Jozua, zoon van Josadak en 
hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar 
de oproep die de HEER, hun God, had gedaan; ze luisterden naar de 
woorden van de profeet Haggai, die door de HEER, hun God, 
gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de HEER. 

13 Maar Haggai, de bode van de HEER, zei in opdracht van de HEER tot 
het volk: 'Ik ben bij jullie-spreekt de HEER.' 

14 Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van 
Juda, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het 
volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de 
tempel van de HEER van de hemelse machten, hun God. 

15 Ze gingen aan het werk op de vierentwintigste dag van de zesde maand.  
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- lied psalm 127: 1, 2 

1 Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
is, alle metselwerk ten spijt, 
de opbouw niets dan ijdelheid. 
Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 
geen wachter, die de vijand keert, 
geen stadsmuur die zijn aanval weert. 

2 Voor dag en dauw reeds op te staan 
en op te zijn tot 's avonds laat, 
hard werken voor slechts weinig baat 
en schamel brood, 't is niets dan waan. 
Hij geeft het immers wie Hij mint, 
als in de slaap, als aan een kind. 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 4: 27-42 (NBV) 

27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich 
erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: 
‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ 

28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de 
mensen daar: 

29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de 
messias zijn?’ 

30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 
31 Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’ 
32 Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ 
33 ‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen 

elkaar. 
34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij 

gezonden heeft en zijn werk voltooien. 
35 Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg 

jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 
36 De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige 

leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. 
37 Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. 
38 Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen 

moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie 
maken hun werk af.’ 

39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het 
getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 

40 Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef 
hij nog twee dagen. 

41 Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 
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42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd 
hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk 
de redder van de wereld is.’ 

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

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 795: 4, 5 

4 God, die alle dingen nieuw maakt,  
zet opnieuw een toekomst in  
waar wij van uw zegen leven,  
anderen tot zegen zijn.  

5 Geef geloof dat trouw kan groeien,  
hoop op meer waarachtigheid,  
liefde die zo lang blijft bloeien  
als uw liefde ons geleidt. 

 

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.  

- moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 

gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 418: 1, 2 

1 God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geween. 
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2  Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, 
vruchtbaar in de Heer. 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

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

- orgelspel: Herzlich tut mich erfreuen     J. Brahms



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud Grote Kerk 
diaconie: KIA Werelddiaconaat, ondersteuning opvang gestrande 

vluchtelingen in Griekenland 

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 20 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: Bachfestival 

komende zondag 27 juni, 10:30 
voorganger: Ds. E. de Fouw, Den Haag 
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.  

file:///C:/Users/karla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/839UQ3Z3/www.grotekerk-dordrecht.nl

