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7e zondag na Trinitatis 
 
 

voorganger: ds. P. Oussoren, Utrecht 

organist: Cor Ardesch 

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

 
 

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: Pièce d'Orgue         BWV 572 – 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 46 

1 God is een toevlucht te allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan.  

2 De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
God staat haar bij, de dag zal komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 

3 Kom en aanschouw des Heren daden, 
aanbid zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt.  
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.’  
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God.  

gemeente gaat zitten 
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- smeekgebed vanuit de nood van de wereld, 
besloten met kyrië en gloria (gezang 299e) 

c Heer ontferm u, 
g Heer ontferm u, 
c Christus, ontferm u 
g Christus, ontferm u 
c Heer, ontferm u over ons.  
g 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.: Deuteronomium 4: 10-16 en 20 (Naardense Bijbel) 

10 De dag 
dat je stond voor het aanschijn van de ENE, 
   God-over-jou, 
bij Horeb,- 
toen de ENE tot mij zei: 
vergader voor mij de gemeente, 
dan zal ik ze doen horen mijn woorden 
die ze zullen leren om mij te vrezen, 
al de dagen dat zij op 
   de –rode– grond leven, 
en die ze hun zonen zullen leren! 

11 Toen zijt ge genaderd 
   en blijven staan onderaan de berg,- 
de berg 
laaiend van een vuur 
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   tot in het hart van de hemel,- 
duisternis, wolkendek en mistdonkerte. 

12 Toen sprak de ENE, God-over-u, 
   vanuit het vuur; 
het stemgeluid van woorden 
   was het wat ge hebt gehoord, 
een gestalte hebt ge niet gezien, 
   alleen maar een stem* . 

13 Hij meldde u zijn verbond 
dat hij u gebood om te doen: 
de Tien Woorden; 
hij schreef ze 
op twee stenen platen. 

14 Mij 
gebood de ENE in dat tijdsgewricht 
u te leren: 
inzettingen en rechtsregels,- 
opdat ge die zult dóen 
in het land 
waarheen ge gaat oversteken 
   om het te beërven. 

15 Wacht u dan ten zeerste voor uw zielen,- 
want ge hebt niets gezien van enige gestalte 
op de dag 
dat de ENE bij Horeb tot u sprak 
   vanuit het vuur,- 

16 dat ge u niet in het verderf stort 
en voor uzelf zult maken 
   een kapbeeld, de gestalte 
   van enig godsbeeld: 
een uitbeelding van mannelijk of vrouwelijk. 

20 U heeft de ENE genomen 
en u uitgeleid uit de ijzeroven, uit Egypte; 
om voor hem te wezen 
   tot een gemeente, een erfdeel, 
   zoals op deze dag. 

- lied gezang 310 

1 Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
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2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind. 

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af. 

5 Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 5: 36-47 (Naardense Bijbel) 

36 Ik heb het getuigenis dat 
groter is dan dat van Johannes; 
want de werken die de Vader 
mij te voltooien heeft gegeven,- 
de werken die ik afmaak 
betuigen over mij 
dat de Vader mij heeft uitgezonden; 

37 en die mij gestuurd heeft, de Vader, 
híj heeft over mij getuigd, 
ook al hebt ge zijn stem nooit gehoord 
en zijn gezicht nooit gezien; 

38 ook zijn spreken hebt ge niet 
als iets dat in u blijft, 
want die híj heeft uitgezonden, 
hem schenkt gíj geen geloof; 

39 ge onderzoekt de Schriften, 
omdat gíj meent 
daarin eeuwigheidsleven te hebben, 
en juist díe zijn het 
die over mij getuigen; 

40 en om eeuwigheidsleven te hebben 
wilt ge niet komen tot mij!- 

41 glorie van de kant van mensen 
neem ik niet aan,- 
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42 nee, ik heb bij u herkend 
dat ge de liefde voor God niet in u hebt; 

43 ík ben gekomen 
in de naam van mijn Vader 
en ge neemt mij niet aan; 
als er een ander komt 
in de naam van zichzelf,- 
hém zoudt ge aannemen!- 

44 hoe zijt gíj bij machte om te geloven 
zolang ge glorie van elkander aanneemt 
en de glorie van de kant van de enige God 
niet zoekt!- 

45 maar denkt niet 
dat ík u bij de Vader zal aanklagen: 
uw aanklager, dat is Mozes, 
op wie gij uw hoop hebt gevestigd; 

46 want als ge Mozes zoudt geloven 
zoudt ge mij geloven, 
want híj heeft over mij geschreven; 

47 maar als ge zijn geschriften niet gelooft, 
hoe zult ge dan mijn uitspraken geloven? 

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

gemeente gaat zitten 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 938 
1 Christus die u wilt tooien 

in het gewaad der schrift, 
ik berg mij in haar plooien. 
Met mijn bestaan op drift, 
met mijn gemiste kansen, 
mijn schaamte en mijn spijt, 
mag ik mij daar verschansen. 
Uw woord alleen bevrijdt. 

2 Christus die u bekleed hebt 
met wat geschreven staat, 
en die terdege weet hebt 
van wat mij lijden laat, 
U grijp ik bij uw kleren 
en laat niet los tenzij 
Gij u tot mij wilt keren, 
uw zegen legt op mij. 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368h 

v zo bidden wij U allen tezamen 
c 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 675 

1   Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2   Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

- uitleidend orgelspel: Trio over Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'   

BWV 655 – J.S. Bach



collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud orgels en inventaris Grote Kerk 
diaconie: Diaconie ouderenzorg 

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 18 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 uur:  middaggebed  
woensdag 20:00 uur:  orgelconcert Peter van Dijk  
zaterdag 15:30 uur:  orgelconcert Gerard de Wit 

komende zondag 25 juli, 10:30 
voorganger: ds. M. Diepenbroek, Woerden 
organist: Cor Ardesch 
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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