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zondag 1 augustus 2021 - 10.30 uur 

9e zondag na Trinitatis 
 
 

voorganger: ds. mw. B. Bos, Bilthoven 

organist: Kees Bax 

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: 'Vater unser im Himmelreich' en 'Benedictus'    Max Reger  

- 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 100: 1, 2, 3 (gemeente) 

1 Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 

2 Roep uit met blijdschap: 'God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 

3 Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

gemeente gaat zitten 

- 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.  
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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  

- inleiding op de lezing 

- lezing O.T.: Genesis 18: 20-28, 32-33 (NBV) 

20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen 
Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 

21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb 
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. 
Dat wil ik weten.’ 

22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij 
de HEER bleef staan. 

23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de 
schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 

24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook 
uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken 
omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 

25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten 
omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam 
worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over 
de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 

26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, 
zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 

27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan 
te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 

28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch 
vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee, ‘antwoordde hij, ‘ik 
zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 
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32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het 
nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan 
zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 

33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij 
weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. 

- lied gezang 1008 (cantorij) 

1 Rechter in het licht verheven, 
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt.  
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt.  

3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Lucas 11: 1-4 (NBV) 

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, 
zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals 
ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 

2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw 
naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 

3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons 

iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”’ 

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

gemeente gaat zitten 
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- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 894 (cantorij) 

1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 

2 Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 

3 Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft, 
maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 
dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 

4 Wanneer ik zoek naar woorden is uw woord mij genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, dat woord, dat mij al droeg, 
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen stilte bang; 
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368g 

v zo bidden wij U allen tezamen 
c Adem van God, vernieuw ons bestaan. 

- moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 704: 1, 3 (gemeente) 

1 Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood.  
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3  Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

- uitleidend orgelspel: 'Nun danket alle Gott'       Sigfrid Karg-Elert 
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collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Liturgieën kerkdiensten Grote Kerk Gemeente   
diaconie: Diaconie algemene/wijk doeleinden 

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 1 augustus 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 de Velde 
zaterdag 15:30 uur:  orgelconcert Bart van Buitenen 

komende zondag 8 augustus, 10:30 
voorganger: ds. A. Wijting, Gorinchem 
organist: Kees Bax 
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

