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zondag 25 juli 2021 - 10.30 uur 

8e zondag na Trinitatis 
 
 

voorganger: ds. M. Diepenbroek, Woerden 

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: Partita over ‘O grote Christus, eeuwig Licht’  J. Welmers 

- 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 48: 1, 4  (gemeente) 

1 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt 
waar op de berg de Godsstad blinkt. 
Hoe schoon is Sion, hoe verheven, 
een vreugd voor wie op aarde leven. 
Hier wordt paal en perk gesteld 
aan der wereld bruut geweld, 
want hier staat de hoge woning 
waar God zelf regeert als Koning. 
En Hij toont zich t' allen tijde 
de beschermer van wie lijden. 

4 Kom, trek verheugd om Sion heen 
en tel haar torens één voor één, 
zie hoe de bastions daar rijzen, 
ga door de zalen der paleizen. 
Meld het aan het nageslacht, 
wat God heerlijk heeft volbracht; 
ja, gij zult uw kinderen leren: 
deze God is onze Here; 
nimmer zal Hij van ons scheiden 
tot de dood blijft Hij ons leiden. 

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 8: 1-6 (Naardense Bijbel) 

1 Heel het gebod 
dat ik je heden gebied 
   zult ge bewaken en doen,- 
opdat ge leven zult en talrijk worden, 
en binnenkomen en beërven: het land 
dat de ENE aan uw vaderen heeft gezworen. 

2 Gedenk dan heel de weg 
welke de ENE, je God, je deze veertig jaar 
   heeft doen gaan 
   in de woestijn; 
om je te verootmoedigen, om je te beproeven, 
om te weten wat er in je hart omgaat: 
   bewaak je zijn geboden of niet? 

3 Hij verootmoedigt je, 
hij laat je honger lijden, 
hij doet je het manna eten dat je niet kende 
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en ook je vaderen niet hebben gekend,- 
opdat hij je tot de erkenning zal brengen 
dat niet bij brood alleen 
   de –rode– mens zal leven, 
nee, dat bij al wat uittijgt 
   uit de mond van de ENE 
   de mens zal leven. 

4 Je mantel is niet versleten van je afgevallen, 
je voet is niet gezwollen,- 
deze veertig jaar. 

5 Erken dan met je hart: 
ja, 
zoals een man zijn zoon tuchtigt 
is de ENE, je God, bezig jou te tuchtigen. 

6 Bewaak dan 
de geboden van de ENE, je God,- 
en wandel op zijn wegen 
   en heb ontzag voor hem. 

- lied gezang 372: 1, 2  (cantorij) 

refrein De Heer heeft zijn volk gevoed 
met kostelijke tarwe; 
Hij heeft hen verzadigd met honing uit de rots.  

1 Juich voor de Heer, onze sterkte, 
en jubel voor Jakobs God. 
refrein 

2 Ik zelf, de Heer, ben uw God, 
die u bracht uit het land Egypte. 
refrein 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 6: 1-15 (NBV) 

1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook 
wel het Meer van Tiberias genoemd). 

2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden 
welke wondertekenen hij bij zieken deed. 

3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 
4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 
5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe 

kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze 
mensen te eten te geven?’ 
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6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al 
wat hij zou gaan doen. 

7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende 
zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 

8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 
9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen-maar 

wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ 
10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze 

gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 
11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het 

brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als 
ze wilden. 

12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren 
gaat.’ 

13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was 
van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 

14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden 
ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 

15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem 
dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de 
berg, alleen. 

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

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied gezang 383: 1, 3, 5  (cantorij) 

1   Zeven was voldoende, 
vijf en twee, 
zeven was voldoende 
voor vijfduizend 
op de heuvels langs de zee. 

3   Zeven is voldoende, 
brood en vis, 
Jezus is voldoende 
voor ons allen 
als de kring gesloten is. 
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5   Want Gij zijt de eerste 
rond alom, 
ja, Gij zijt de eerste 
en de laatste, 
kom, o Here Jezus – kom! 

 

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 863: 1, 3, 5, 6 (gemeente) 

1 Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen  
die wij van Hem ontvingen. 

3 Een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven:  
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 

5 Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 

6 Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 

 
- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

- uitleidend orgelspel: Praeludium c-moll     BWV 546 – J.S. Bach 
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collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Kosten kindernevendiensten 
diaconie: St. Vrienden van Crabbehoff 

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 25 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  
zaterdag 15:30 uur:  orgelconcert Martijn Borsje 

komende zondag 1 augustus, 10:30 
voorganger: ds. mw. B. Bos, Bilthoven  
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

