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Voor het eerst sinds enkele maanden kunnen we in de dienst weer gebruik 
maken van het Kamorgel. De gemeente zit in het schip van de kerk. De 
gemeentezang wordt nog steeds verzorgd door enkele leden van de cantorij. 

In deze dienst doet Carlein Schurg belijdenis. 
 

 

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

- orgelspel: Sonate VI     F. Mendelssohn-Bartholdy  

- 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 8: 1, 6 

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

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.: Exodus 3: 1-14 (NBV) 

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot 
voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 

2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit 
een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en 
toch niet door het vuur werd verteerd. 

3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 
wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 

4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit 
de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. 

5 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 

6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak 
en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde 
niet naar God te kijken. 

7 De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan 
toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik 
weet hoe ze lijden. 

8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te 
brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van 



 

4 

 

de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 
Jebusieten. 

9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb 
gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 

10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, 
uit Egypte wegleiden.' 

11 Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?' 

12 God antwoordde: 'Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat 
ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen 
jullie God bij deze berg vereren.' 

13 Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg 
dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: 
"Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?' 

14 Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen 
de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."' 

- lied psalm 80: 1, 6 

1 O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 

gij vuurkolom, straal gij ons toe. 

Waak op, o Held, wij worden moe; 

laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer.  

6 Zie van uw hoge hemel neder, 
dat onze aanblik U verteder, 
geef op uw eigen planting acht, 
de zoon die Gij hebt grootgebracht, 
brand hem niet weg in uw gericht, 
as tot as voor uw aangezicht. 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 3: 1-8 (NBV) 

1 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam 
Nikodemus. 

2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u 
een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp 
kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 

3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt 
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 

4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. 
‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en 
weer geboren worden?’ 

5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het 
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en 
geest. 

6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de 
Geest is geestelijk. 

7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 
moeten worden. 
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8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet 
waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met 
iedereen die uit de Geest geboren is.’ 

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

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

 

Exodus 3,1-14 Johannes 3, 1-8 
Trinitatis,  belijdenis Carlein Schurg 
 
Vanmorgen zal in ons midden één gemeentelid belijdenis doen, Carlein. Dat is 
nogal wat om daar in je eentje te staan. Gelukkig is ze omringd door Klaas en 
Jan die het afgelopen jaar met haar de geloofsgroep hebben doorlopen, maar 
ja zij hadden al belijdenis gedaan, zijn ook ietsje ouder. In deze 
belijdenisdienst volgen we in eerste instantie het voetspoor van Mozes, de 
man Gods.  
Hij is aan het werk. Die morgen op weg gegaan, niet naar het ziekenhuis zoals 
Carlein, nee hij werkt voor zijn schoonvader, want hij is eigenlijk een 
vreemdeling, wat verder van huis. Dat zou ons al te denken kunnen geven 
over onze plaats in deze wereld. Hoe thuis voelen wij ons op aarde, in dit 
leven?  Ook hoe gaan we zelf om met de vreemdeling in ons midden? 
Volgen we Mozes op zijn weg. Hij komt bij de berg Gods. Hier aangeduid als 
Horeb. Blijkbaar zijn er plekken waar God iets sneller te vinden is. Vraag aan 
ons: waar zijn die plekken in onze samenleving? Is dat natuurschoon? 
Ervaren wij God sneller in de schoonheid van een weideveld waar de zon laag 
over valt, of idd in de bergen? Zomaar vragen. Want Mozes wordt opgeschrikt. 
Vuur. En hij bevat het niet, want het is geen gewoon vuur. Hij komt naderbij, 
aarzelend. En dan klinkt zijn naam: Mozes, Mozes. 
Wij worden bij onze naam geroepen en gekend. Dat is het grote wonder: God 
kent ons bij name. Geloven begint  ermee dat wij gekend zijn. Wij leven hier 
niet zomaar willekeurig rond in een eindeloos heelal, miljarden mensen, 
volstrekt toeval. Nee wij zijn gekend. Vervolgens wordt meteen duidelijk, dat 
dat niet vanzelfsprekend is. Kom niet dichterbij, trek je sandalen uit, want de 
grond waarop je staat is heilig. Dat is zo belangrijk. Het lijkt erop of wij het 
besef voor het heilige in onze maatschappij zijn kwijtgeraakt. Alles is voor ons 
gewoontjes, mensen moeten vooral allemaal gelijk zijn, transparantie, alles 
vlak en overzichtelijk als ons landje, alles zelf in de hand. Nee de Eeuwige 
God is heilig. Die hebben wij niet in de hand, we beschikken niet over Hem, hij 
is van totaal andere orde. Als je zijn Naam belijdt besef je: Hij is anders dan 
wij, totaal anders.  
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Mozes bedekt zijn gelaat, hij was bevreesd om God te zien. Tegenwoordig 
vinden we het in kerken belangrijk dat alles begrijpelijk is, toegankelijk. Voor je 
het weet praten we populair. Maar in een kerk hangt een sfeer van heiligheid. 
Wij weten van een groot geheim. En soms verbergt een gelovige zijn gelaat. 
Eerbied. 
Maar dat is niet het enige. Plotseling klinken daar de woorden: Ik heb gezien 
hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten 
gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Die eeuwige God, is tegelijk de God die 
betrokken is op het leed van zijn volk. Hij ziet ze, hoort ze, kent hun pijn: 
Daarom ben Ik afgedaald. Daar horen we het grote geheim van Gods 
barmhartigheid. Wat moeilijker gezegd hier horen we al het geheim van Jezus 
Christus. Dat God zich naar ons toewendt dat hij zijn leven geeft voor ons. Het 
zogenaamde Oude Testament is vol van Christus.  
Als er sprake is van heilige grond en ontzag voor deze God, dan niet omdat hij 
alleen maar groots en overweldigend is, nee het raakt hem als mensen lijden. 
En barmhartigheid is zijn gelaat. Dit jaar in de belijdenisgroep hebben we veel 
gesproken over wie God is, zijn liefde, dat wij Hem leren kennen in Jezus 
Christus. En dat heeft onze wereld zo nodig. In al die kilheid en snelheid waar 
alles leuk moet zijn, nee barmhartigheid.  Immers zijn schepping was bedoeld 
als een land van melk en honing. Goed om in te leven. Maar wij maken er een 
puinhoop van. Onderdrukken elkaar, discrimineren, weten vandaag de dag 
zelfs de aarde uit te buiten, die goede schepping. 
 
En dus zend ik jou. Daar komt het verhaal akelig dichtbij. Altijd weer doet God 
een beroep op ons mensen. Jou. Jou heb ik nodig. Jij met jouw gaven, jouw 
talenten. Maar wie ben ik, dat ik zou gaan? Daar heb je alle menselijke twijfel. 
Waarom zou God mij roepen? Waarom een beroep op mij doen? Ik ben toch 
maar een kleingelovig, aarzelend mens. Dat klinkt heel vroom, maar dat is het 
niet. Als God ons vraagt, uitnodigt, roept, wie zijn wij om nee te zeggen. De 
wereld heeft hard geroepen mensen nodig. Misschien mag je zelfs zeggen: 
God heeft ons nodig. Dus zend ik jou. 
En op de aarzeling van Mozes, op zijn woorden: wie ben ik, volgen misschien 
wel de mooiste woorden uit dit gedeelte. Hij antwoordde: ik ben met je.  Daar 
raken we de kern van wie deze God is. In het vervolg legt hij zelfs zijn naam 
uit aan Mozes. Die wonderlijke naam die door een Jood niet uitgesproken 
wordt. Over heiligheid gesproken. De vier letters die ook iets betekenen van: 
Ik zal er zijn. Hij zal met ons gaan. Dat is zijn naam. Waar onze weg ons ook 
brengt - in het geval van Mozes naar Egypte, naar tegenstand, naar kwade 
macht- waar die weg van ons ook gaat , Hij zal met ons zijn. Dat is een 
ongehoorde belofte. 
In de nacht komt er iemand naar Jezus. En Hij zoekt naar het geheim van 
deze leraar, deze Jezus. Hij moet toch wel van God gekomen zijn. Maar Jezus 
begint niet over zichzelf maar over het koninkrijk van God. Dat we binnengaan 
als we opnieuw geboren worden, van God. Dus waar Nikodemus focust op 
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God en de verhouding van Jezus tot God, daar wijst Jezus ons op onze eigen 
weg: zijn wij uit God geboren, uit de Geest? 
Gemeente, Carlein. Een  mens kan natuurkijk niet uit God geboren zijn. Zo 
denken wij. Maar belijden is nu juist dat onmogelijke voor waar houden. 
Beseffen dat er een God is die je bij name kent, geloven dat Hij je roept, en 
als je dan soms aarzelt en denkt niet ik, dat je dan mag weten: Hij zal er zijn. 
Immers Hij daalt af tot in ons leven. Hij daalt af zoals Hij dat in Christus 
gedaan heeft, God met ons, zelfs tot inde dood. Hij daalt af tot in mijn leven, 
tot in jouw leven. Hij daalt af tot in de pijn het lijden ons verdriet. Hij laat nooit 
los, Hij zal er zijn. Dat is zijn naam.  
Aan ons de vraag: weten wij ons geroepen, durven wij te belijden. Durven wij 
mee te gaan op weg met Vader, Zoon en Geest, de geschiedenis in het leven 
in een toekomst tegemoet, vol belofte, vol hoop vol van Gods ongekende 
goedheid. Immers de Geest waait waarheen Hij wil 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest tot in de eeuwen der 
eeuwen.  
Amen. 
 

- lied gezang 706: 1, 3, 4 

1 Dans mee met Vader, Zoon en 
Geest, 
kom binnen in hun kring, 
dat wervelende samenspel 
van ver voor ons begin. 
De wereld van vandaag is ons 
vanouds al toegedacht 
als dansvloer waar de liefde leidt 
en waar de hoop ons wacht.  

4  Wij dansen mee met deze Drie,  
op weg van feest tot feest. 
Een jubelzang gaat in het rond  
om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop,  
zij leiden tot dit lied:  
verweven met ons leven is 
de dans van deze Drie! 

3  Zing mee, wij zijn door deze Drie  
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend  
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last  
ons afgenomen is. 
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VERZAKING EN GELOOFSBELIJDENIS 

In de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden 
opgewekt. Daarom vraag ik jou die je geloof wilt belijden je stem te verheffen 
en mij antwoord te geven: 

Wil je de Heer uw God dienen 
en naar zijn stem alleen horen? 

Ja, dat wil ik. 

Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen 
heersen? 

Ja dat wil ik. 

Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

Ja, dat wil ik. 

Schaam je dan niet de Christus te belijden en antwoord in gemeenschap 
met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, want het evangelie is een kracht 
Gods tot behoud van ieder die gelooft: 

Geloof je in God de Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde? 

Ja 

Vr. Geloof je in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die 
ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden. 
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van de almachtige 
Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden?  

Ja 

Vr. Geloof je in de Heilige Geest, in de ene heilige, algemene, christelijke 
kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding 
van het vlees, en het eeuwig leven? 

Ja 

Cornelia Maria Schurg, je hebt ten overstaan van God en de gemeente je 
doop beaamd en je geloof beleden. Ik vraag je nu: Wil je in verbondenheid 
met de gemeente van Christus gaan op de weg van dit geloof en wil je met 
alle gaven je gegeven Hem volgen? 

Wat is daarop je antwoord? 

Ja 

- handoplegging 

  



 

9 

 

- geloften 

Je bent gedoopt met water en Geest 
Om voortaan Jezus Christus te volgen 
En met heel de kerk te belijden 
Dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. 
Wil je dan je aandeel hebben 
In de gemeenschap die samengeroepen is 
Rond de Schrift en de Tafel 
Met lofzang en gebed 
En wil je je ontfermen 
Over elke levende ziel die God tot je zendt? 

Wat is daarop je antwoord?  

Ja 

 

- uitreiken belijdeniskaars 

 

- lied gezang 362 
1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
 die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
 die ons uit angst en doem heeft weggetild 
 en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
 Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
 vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

3 Van U is deze wereld, deze tijd. 
 Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
 Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
 uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
 Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt - 
 dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
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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 705: 1, 2 

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. 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

 

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

- orgelspel: Uit de ‘Suite Gothique’            L. Boellmann 

Introduction-Choral en Menuet Gothique  



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Aanvullende muzikale ondersteuning kerkdiensten 
diaconie: Christelijk Noodhulpcluster 

De diaconale collecte is bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster. Het 
coronavirus grijpt hard om zich heen. We zien het wereldwijd, en op dit 
moment heel schrijnend in landen als India en Nepal. Wanhopig zoeken 
mensen naar een plek voor hun zieke familieleden. Ziek worden is niet de 
enige angst. Ook de lockdowns en andere beperkende maatregelen hakken 
erin. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen 
toekomstperspectief. 

Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de kwetsbaarste 
volwassenen en kinderen. Zij bieden: 
- Voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt 
- Bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra 
- Directe hulp zoals eten, psychosociale en medische noodhulp, waaronder 
zuurstoftanks. 

De wereld snakt naar adem. Geef nu! 

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

agenda 
maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst 6 juni P t/m Z 
woensdag 8:45 uur: Lauden Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 
dagelijks 10.00-14.00 uur: stilteruimte Trinitatiskapel, zondag vanaf 

12.00 uur, Vriesestraat 22 

komende zondag 6 juni, 10:30 
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.  
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