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organist: Cor Ardesch 

cantrix: Catrien Posthumus Meyjes 
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de kleur van deze zondag is groen   
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De gemeente komt samen in het schip van de kerk. De zondagspsalm, het 
kyrië en gloria en het slotlied worden door de gemeente gezonden. De 
overige liederen worden gezongen door enkele leden van de cantorij. 
 

 

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

- orgelspel: Mein junges Leben hat ein End       J.P. Sweelinck 

- 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 85: 1, 3, 4 

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan  
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Heere die ons zegent met zijn goed. 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar hij zijn voetstap richt.  

gemeente gaat zitten 
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- 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.  

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.: 1 Samuël 16:1-13 (NBV) 

1 De HEER vroeg aan Samuël: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, 

die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie 

en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik 

als koning uitgekozen.' 

2 'Hoe kan ik dat nu doen?' wierp Samuël tegen. 'Saul zal me 

vermoorden als hij het hoort.' De HEER antwoordde: 'Neem een jonge 

koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te 

brengen. 

3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen 

moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.' 

4 Samuël deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem 

aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet 

en vroegen: 'Uw komst is toch geen slecht teken?' 

5 'Wees gerust,' antwoordde Samuël. 'Ik ben gekomen om de HEER 

een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het 

offermaal.' Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok 

hij persoonlijk de reiniging. 
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6 Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: 

Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil 

zalven. 

7 Maar de HEER zei tegen Samuël: 'Ga niet af op zijn voorkomen en 

zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de 

mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar 

het hart.' 

8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuël voor, maar die 

zei: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' 

9 Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuël: 'Ook hem heeft de 

HEER niet gekozen.' 

10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuël voor, maar telkens zei 

Samuël dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 

11 'Zijn dit alle zonen die u heeft?' vroeg hij. 'Nee,' antwoordde Isaï, 'de 

jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.' Toen zei 

Samuël tegen Isaï: 'Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de 

maaltijd voordat hij er is.' 

12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en 

sprekende ogen. En de HEER zei: 'Hem moet je zalven. Hij is het.' 

13 Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn 

broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de 

HEER. Daarna vertrok Samuël weer naar Rama. 

- lezing O.T.: Ezechiël 17: 22-24 (NBV) 

22 Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, 
tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik 
planten op een hoge en verheven berg. 

23 Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken 
dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In 
die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle 
soorten vogels die er zijn. 

24 En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die 
een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een 
gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat 
bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen. 

- lied gezang 319: 1, 3, 7 

1 Alles wat er staat geschreven, 
Heer, doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, 
spreek ons aan! 
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3 Herder David werd een koning 
en hij zong uw lof,  
en zijn zoon bouwde uw woning 
heerlijk af. 

7 Gij gaat onze aarde te boven, 
zend uw adem neer, 
heel de aarde moet u loven 
meer en meer. 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 5: 24-29 (NBV) 

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft 
die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen 
oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 

25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de 
stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 

26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in 
zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 

27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om 
het oordeel te vellen. 

28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle 
doden zijn stem zullen horen 

29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om 
te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te 
worden. 

- lofprijzing gezang 339a 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

gemeente gaat zitten 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 23a: 1, 2 

1 D’ Almachtige is mijn herder en geleide, 
wat is er dat mij schort? 
Hij weidt mij als een schaap in vette weide 
waar gras noch groen verdort. 
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 
Indien mijn geest verstrooi’ 
en afdwaal’ van de kudde en rechte streke, 
Hij brengt ze weer te kooi.  
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2 Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten 
en ’t goddelijke recht, 
om zijnen naam en eer in top te zetten 
door ’t lof van zijnen knecht. 
Al zworf ik om in nare en donk’re dalen, 
beschaduwd van de dood, 
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen: 
Hij staat me bij in nood! 

 

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 487: 1 en 2 (Liedboek 1973) 

1   De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

- uitleidend orgelspel: Fuga G       J.S. Bach



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Wijkbrieven Grote Kerk Gemeente 
diaconie: Kinderhospice Binnenveld in De Glind 

Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke 
kinderen. Een huis waar zieke kinderen kortere of langere tijd kunnen 
verblijven, waardoor ouders en het gezin op adem kunnen komen, terwijl de 
zorg van hun kind in professionele handen is. 

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 11 juli 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 
woensdag 12:30:  middaggebed  
zaterdag 17 juli:   Big Rivers 

komende zondag 18 juli, 10:30 
voorganger: Ds. P. Oussoren, Utrecht 
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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