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zondag 6 juni 2021 - 10.30 uur 

1e zondag na Trinitatis 
 

voorganger: ds. P.L. Wansink 

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. 

Een vijftal kinderen neemt in deze dienst afscheid van de kindernevendienst. 
Dat zijn: 
 Anja den Hartog 
 Kiran Kerkveld 

Eline Klink 
Stephan Quarré 
Sara Stremler 

 

 

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

- orgelspel: Ciacona f       J. Pachelbel 

- 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 25: 4, 10 

4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heeren: 
wie Hem nederig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

10 Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t' allen tijd. 

Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

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.: Jesaja 30: 15-18 (NBV) 

15 Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie 
redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden 
niet. 

16 Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ -Vluchten zúl je! ‘Wij 
gaan er razendsnel vandoor!’ -Razendsnel word je ingehaald. 

17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen 
van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op 
een bergtop, als een vaandel op een heuvel. 

18 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; 
toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de 
HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. 

- lied psalm 107: 1, 4 

1 Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

4 Laat ons nu voor de Here 
 zijn goedertierenheid 
 toezingen en vereren 
 de God die ons bevrijdt. 
 Want wie zijn hulp verlangt, 
 Hem aanroept in gebeden, 
 verlost Hij uit de angst 
 en leidt Hij tot de vrede. 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 3: 22-30 (NBV) 

22 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige 
tijd en hij doopte er. 

23 Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk 
gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 

24 Johannes was immers nog niet gevangengezet. 
25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een 

Jood over het reinigingsritueel. 
26 Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij 

u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis 
afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 
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27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem 
door de hemel gegeven wordt. 

28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias 
niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 

29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te 
luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult 
mij met grote vreugde. 

30 Hij moet groter worden en ik kleiner.’ 

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

gemeente gaat zitten 

- gesprek met de kinderen die afscheid nemen 

 

- uitleg en verkondiging 

Johannes 3, 22-30 en Jesaja 30, 15-18 
afscheid oudste kinderen nevendienst 
 
Vanmorgen 5 kinderen die op weg gaan. Van de lagere naar de 
middelbare school, van kind, naar puber, adolescent, volwassene. Zo 
groeit een mens het leven in. Als ouder heb ik het ervaren als een 
forse overgang: basisschool toch nog vrij veilig, toch nog kinderen. En 
dan breekt de wereld open. Groter, divers. Ontluikende seksualiteit en 
veel meer dat gevoel: wat doe ik hier op aarde? Dit jaar daar nog bij: 
scholen grotendeels dicht. Lessen achter een laptop. Bange mensen, 
zorgelijke ouders, opa’s en oma’s soms op afstand. Hoe groeien onze 
kinderen op?  
En dan horen wij vanmorgen het evangelie van Johannes. Daar 
ontmoeten wij de doper. En laat ik het meteen maar zeggen zijn 
slotwoorden bleven me deze week achtervolgen: in mijn eigen 
vertaling: Hij moet groeien, ik minder worden. En dan gaat het over 
Jezus. Als een soort refrein begeleidde het me: Hij moet groeien. 
Let wel: Johannes was zeer succesvol. Dat weten we ook uit niet-
Bijbelse bronnen. Zijn radicale oproep sprak mensen aan. Hij zal 
vlammend hebben gepredikt. Hij trok honderden, misschien duizenden 
mensen om zich te laten dopen. Begin een nieuw leven, weg met je 
hang naar zelfverrijking, naar zoveel dat in het leven aanlokkelijk is, 
geef je bezittingen weg. Met Jesaja: in rust en inkeer ligt jullie redding. 
En mensen werden geraakt door de kracht van dat woord. Prachtig als 
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je zo kan preken, als je leerlingen hebt, volgelingen. Het heeft 
gezinderd daar rond de Jordaan. Er was zelfs veel water nodig. Dat zal 
toch iets gedaan hebben met Johannes’ ego. Zijn  boodschap sloeg 
aan. En het was een goede boodschap. Geheel in de lijn van de 
profeten.  
Als het gaat over de kinderen van ons die de wereld in trekken: Wat 
ontbreekt in deze wereld: een moreel kompas. Grote verontwaardiging 
deze week over de mondkapjes deal 9 miljoen en 2x 5 miljoen 
verdienen aan een crisis en dan zeggen dat het nonprofit is. Ik begrijp 
de verontwaardiging, maar ondertussen zie ik om me heen alleen maar 
mensen die proberen te profiteren van crisis: ik denk aan de 
huizenverhuur, aan de prijzen van koophuizen, aan handel in van alles 
en nog wat. Daarnaast: Boosheid omdat de een net wel of net niet een 
bepaald vaccin krijgt, boosheid omdat mensen zich wel of niet laten 
vaccineren. Geen wonder dat de grootste vreugde en tegelijk ergernis 
dan maar het Nederlands elftal is. Waar ligt ons morele kompas? 
Johannes’ roep tot omkeer mag van de daken geschreeuwd wat mij 
betreft. Nog één keer Jesaja: In rust en inkeer ligt jullie redding, in 
geduld en vertrouwen jullie kracht.  
Dat zou al groots zijn voor onze samenleving. Als we erin slagen onze 
kinderen dat mee te geven. Maar toch: Hij moet groeien, ik minder 
worden. Dit gaat verder dan een moreel kompas. Deze succesvolle 
prediker ziet die ander komen. Zijn leerlingen zeggen: de man die bij u 
aan de overkant van de Jordaan was is aan het dopen en iedereen 
gaat naar hem toe. Dat lijkt toch zoiets als: Er wordt in Dordrecht een 
nieuwe kerkelijke gemeente en onze kerk loopt half leeg. Wat vind je 
daar van als predikant… Maar Johannes steekt dieper. In hem geen 
spoor van concurrentie. Daar zouden we als kerken veel van kunnen 
leren. Als predikanten. De boodschap van Jezus Christus gaat ver uit 
boven die van Johannes. Hij weet dat, getuigt daarvan.  
Waar het om gaat wordt nog op een subtiele manier aangeduid. Zoals 
vaker is het evangelie van Johannes haast raadselachtig. Want 
voordat zijn leerlingen bij Johannes komen staat er op een vreemde 
manier een zin tussen. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen 
van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Vreemde 
woorden opeens in deze tekst. Ging het dan om ene reinigingsritueel? 
Exact hetzelfde woord is een keer eerder gebruikt in dit evangelie bij 
de bruiloft van Kana. Daar is een hoeveelheid water verzameld in 
vaten voor het reinigingsritueel. Dat water blijkt in aanwezigheid van 
Jezus opeens wijn te zijn. En nu opeens een discussie over het 
reinigingsritueel. Dat kan toch niet anders betekenen dan dat de 
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Joodse gesprekspartner van de leerlingen van Johannes de doop 
beschouwt als een reinigingsritueel. Maar wat reinigt nu een mens? En 
waarvan worden  wij gereinigd? Zou het zo kunnen zijn  dat we – als bij 
de bruiloft van Kana- ontdekken dat reiniging, zelfs de bekering en de 
doop van Johannes ons nog niet bij de kern brengt van het evangelie. 
Een moreel kompas is belangrijk. Geef het uw kinderen mee. Nog 
beter: leef er zelf uit. Maar Johannes weet dat er meer is. Die kern is 
namelijk Jezus Christus zelf die op de bruiloft de bruidegom is, die 
heeft ontvangen wat van de hemel gegeven wordt. In Hem ontmoeten 
we God zelf in al zijn barmhartigheid. Hij is als de bruidegom waarop 
de bruid wacht. Vol verlangen. Hij heeft zelf ontvangen – let op dat 
woord ontvangen- wat uit de hemel is.  
Naast een moreel kompas zouden we onze kinderen op de drempel 
naar volwassenheid hopelijk ook kunnen wijzen op de werkelijkheid 
van God in ons leven. En dat is lastig. Dan stotteren wij. Immers God is 
zoveel groter dan wij, en waar is hij dan te vinden? En dan ontmoeten 
we Johannes en die doet maar één ding: Hij wijst op Christus. Hij moet 
groeien ik kleiner worden. Als beeld voor ons leven. Dat Christus in ons 
groeit. Dat we leren liefhebben, geloven, bidden zingen. Dat we weten 
van de verwondering on ons bestaan. Ondanks alles, in die soms idiote 
wereld van ons is daar de levende Heer, die heeft ontvangen wat van 
de hemel gegeven is.  
Karl Bart één van de grootste theologen van d e20 e eeuw had op zijn 
bureau een afbeelding  van het altaarstuk van Matthias Grünewald uit 
Isenheim.  Wereldberoemd vanwege de kruisiging van Christus (Zoek 
het op op internet!  Vgl ook de roman Zwarte Schuur van Oek de Jong) 
Maar Barth gaat het om  een ander deel van het altaarstuk. Daar zien 
we Johannes de doper en hij wijst naar Christus, hij heeft de Bijbel 
opengeslagen en hij wijst. 
Inderdaad: hij moet groeien en wij kleiner worden. 
Amen.  
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- lied gezang 342 

1 In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd 
Hem zij de macht de majesteit! 

2 En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

3  Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 

4  Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

5 Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

Amen. 

 

  



 

9 

 

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 423 

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

3 Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

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

- orgelspel: Praeludium d       F. Mendelssohn-Bartholdy



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Algemene kosten (kerkkantoor en kerkelijke organisatie) 
diaconie: Stichting Open Doors 

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 6 juni 2021. De penningmeester zorgt voor de 
verdeling.  

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven. 

agenda 
maandag-vrijdag: aanmelden kerkdienst 13 juni A t/m O 
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 13 juni, 10:30 
voorganger: ds. mw. H. Allewijn, 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). 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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