Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 17 oktober 2021 - 10.30 uur
20e zondag na Trinitatis

voorganger: ds. E. Versloot, Mijdrecht
organist:
Cor Ardesch

de kleur van deze zondag is groen

De diensten zijn weer vrij toegankelijk. We vragen wel of u enigszins rekening
wilt houden met elkaar, de gedrukte orden van dienst zijn uitgedeeld, zodat u
kunt zien waar u kunt plaatsnemen.
Zo hopen we met begrip voor elkaar gemeente te zijn.
- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 Gloria Te Deum
- orgelspel: Partita Ach was soll ich Sünder machen

BWV 770 – J.S. Bach

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed

VOORBEREIDING
gemeente gaat staan
- introïtuslied

gezang 287: 1, 2
1

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
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Rond het boek van Zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen als de kerk van liefde leest
is het feest!

- 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 98: 1, 2

1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
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Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
gemeente gaat zitten

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,
besloten met kyrië en gloria gezang 299e
v
g
v
g
v
g

Heer ontferm u,
Heer ontferm u,
Christus, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u over ons.
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.: Psalm 139 (Naardense Bijbel)
1
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Ene, gij hebt mij doorgrond,
gij kent mij.
Gij, gij kent mijn zitten, mijn opstaan,
hebt begrepen mijn denken
van verre.
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Gij zijt de maat
van mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt gij vertrouwd.
Want er komt geen zin op mijn tong,zie Ene,
gij kent haar geheel.
Van achter,
van voren hebt gij mij omklemd,
hebt ge op mij uw handpalm gelegd.
Te wonderbaar is mij dit weten,
te steil,
ik kan er niet bij!
Waar zal ik heen om uw Geest te ontgaan,
waarheen
om voor uw aanschijn te vluchten?
Als ik opstijg ten hemel, zijt gij daar,
kies ik als bed de hel, zie, daar zijt gij!
Al zal ik uitslaan
de vleugels van het morgenrood,
al ga ik wonen
achter de zee,
ook daar zal uw hand mij geleiden,
zal uw rechterhand mij grijpen.
Zeg ik: ‘ach duister, vermaal mij,
nacht
mag voor mij worden het licht!’dan is ook duister voor u niet te duister
en nacht is licht als de dag,
de duisternis is
als het licht!
Ja gij, gij hebt verworven mijn nieren,
mij geweven
in de schoot van mijn moeder.
Ik dank u,
dat ik ontzagwekkend
wonderbaarlijk ben geschapen,
uw daden zijn wonderen!mijn ziel
erkent dat ten zeerste!
Mijn gebeente was niet verholen
voor u die mij in het verborgene maakte,
ik werd gevlochten
in het onderste der aarde.
Mij, vormeloos nog, zagen uw ogen:
op uw boekrol zijn ze alle geschreven,
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dagen die werden gevormd,
toen nog geen van hen er was.
Mij,
hoe kostbaar zijn uw gedachten, o God,wat zijn hun hoofdstukken kernachtig!
Wil ik ze tellen,
het zijn er meer dan het zand;
ontwaak ik,
dan nog ben ik samen met u.
Als gij, God, boosheid ombrengt,
mannen van bloed
van mij zullen wijken!die van u zeggen: ‘een verzinsel!’,
uw naam opheffen ten leugen.
Zal ik, Ene, uw haters niet haten
en walgen van
wie tegen u opstaan?
Ik ben hen gaan haten,
mijn haat is volstrekt,
zij zijn mij geworden
tot vijanden
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
toets mij
en ken mijn gedachten!
Wil zien
of ik op een weg van smart ben,
en leid mij
op een weg naar de eeuwigheid!

- lied

psalm 139: 1, 14
1

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta,
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
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Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
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gemeente gaat staan
- lezing N.T.: Johannes 8: 21-36 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt hij weer tot hen:
ík ga heen en ge zult mij zoeken,
en in uw zonde zult ge sterven:
waar ík heen ga
zijt gij niet bij machte te komen!
Toen hebben de Judeeërs gezegd:
hij zal toch niet zichzelf doden?omdat hij zegt
‘waar ík heen ga
zijt gij niet bij machte te komen!’
En hij heeft tot hen gezegd:
gíj zijt van hier beneden
ík ben
van ‘boven’;
gíj zijt van deze wereld
ík ben
niet van deze wereld;
dus heb ik u gezegd dat ge zult sterven
in uw zonden;
want als ge niet gelooft
dat Ik-ben het is,
gaat ge in uw zonden
uw dood tegemoet!
Toen hebben ze tot hem gezegd:
u, wie bent u?
Jezus zegt tot hen:
(van) het begin (heb ik gezegd)
wat ik tot u ook uitspreek;
veel heb ik over u te spreken
en te oordelen,
echter, hij die mij gestuurd heeft
is waarachtig,
en wat ík van hem heb gehoord,
dat spreek ik uit tot de wereld!
Ze herkennen niet
dat hij hun dit
over de Vader heeft gezegd.
Dan zegt Jezus:
wanneer ge de mensenzoon
verhogen zult,
dán zult ge herkennen
dat Ik-ben het is
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en ik niets doe van mijzelf uit,nee, zoals de Vader mij heeft onderricht,
dát spreek ik uit!die mij heeft gestuurd is bij mij,
hij heeft mij niet alleen gelaten,
omdat ík te allen tijde doe
wat hem welgevallig is!
Terwijl hij deze dingen uitspreekt
gaan velen in hem geloven.
Toen heeft Jezus gezegd,
tot de Judeeërs die in hem zijn gaan geloven:
gíj, als ge blijft bij mijn woord,
zijt ge waarlijk leerlingen van mij,
en zult ge de waarheid kennen;
de waarheid zal u vrijmaken!
Ze antwoorden tot hem:
zaad van Abraham zijn wij,nooit iemands dienstknechten geweest!hoe kunt ú dan zeggen
‘ge zult vrije (mensen) worden’?
Jezus antwoordt hun:
amen, amen, ik zeg u:
al wie de zonde dóet
is een dienstknecht van de zonde;
maar de dienaar heeft geen blijvende plaats
in het huis
tot in de eeuwigheid:
de zóón mag blijven tot in de eeuwigheid;
als dan de zoon u vrij zal maken
zult ge wezenlijk vrij zijn;

- lofprijzing

v
g

Lof zij U, Christus
in eeuwigheid, amen.
gemeente gaat zitten

- woord voor de kinderen
- uitleg
- tussenzang op de melodie van Psalm 139, tekst van René van Loenen bij
tekst Dietrich Bonhoeffer
Wie ben ik God? Ben ik de mens die door de ander wordt gekend
als toonbeeld van lankmoedigheid, van moed en zelfverzekerdheid,
die in gevangenschap de dagen met milde ogen kan verdragen?
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Ben ik een mens door U veracht of hoopvol teken in de nacht?
Of ben ik beide door elkaar: een trooster en een huichelaar?
Wie ik ook ben, Gij kunt mij lezen, ik hoor U toe met heel mijn wezen.
- verkondiging
- orgelspel
- lied

gezang 653: 1. 7
1

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
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O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

DIENST VAN DE GEBEDEN
- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368j
v
g

zo bidden wij U allen tezamen

- moment van persoonlijk gebed in stilte
- gezamenlijk Onze Vader
gemeente gaat staan
- slotlied

gezang 418
1

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
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Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
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God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

- uitzending en zegen
allen: Amen.
- orgelspel: Fuga G

BWV 576 – J.S. Bach
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collecten
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:
kerk:
Jeugdwerk Grote Kerk Gemeente
diaconie:
KIA Werelddiaconaat, ondersteuning
landbouwprogramma Kameroen
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 17 oktober 2021. De penningmeester zorgt voor
de verdeling.
Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.
Oogstdankdienst
Op zondag 7 november 2021 vieren we in de Grote Kerk de Oogstdankdienst.
Wij willen mensen die in of op de rand van de armoede leven laten delen in
onze dankbaarheid en welvaart.
Op de zondag 17 en 24 en 31 oktober zal er een doosje staan bij de ingang
waar u adressen of uw financiële bijdrage voor deze dienst in kunt leveren,
voor wie een pakket goed kan gebruiken. Denk daarbij niet alleen aan mensen
van onze eigen kerkelijke gemeente. Maar ook daarbuiten. Wilt u bij het
doorgeven van de naam ook de samenstelling en de leeftijden van het gezin
doorgeven en vergeet natuurlijk niet uw eigen naam te vermelden. Het is
namelijk de bedoeling dat u het pakket zelf bezorgt, omdat u betrokkenen het
beste kent. En zodoende de AVG ook van kracht blijft.
Op zaterdag 6 november kunt u tussen 09.30 en 11.30 uur houdbare
levensmiddelen inleveren. Het inleveren kan in de wijkzaal. U kunt uw tas
ophalen op zaterdag 6 november tussen 11.30 uur en 12.30 uur in de wijkzaal
of na de kerkdienst op zondag 7 november. De diaconie en de contactdienst
zullen ervoor zorgen dat de pakketten/tassen worden samengesteld.
Mocht u op zondag 7 november nog voedsel willen inleveren dan kan dat. Dat
voedsel zal dan naar de Voedselbank gebracht worden.
De diakenen
spaaractie Plus Supermarkten
Tot en met 13 november ontvangt u bij elke 10 euro aan boodschappen een
voucher met een unieke code. Deze code kunt u activeren op de actiesite van
Plus en vervolgens kunt u zelf bepalen aan welke club of vereniging u de
sponsorpunten schenkt. In de lijst van Dordrecht staan onder andere de
Voedselbank en het Diakonaal Aandachtscentrum vermeldt. Ook is het
mogelijk de vouchers in te leveren in de doos bij de uitgang van de kerk.
Spaart u mee?
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agenda
Vanwege de herfstvakantie zijn er weinig activiteiten.
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur stilteruimte Trinitatiskapel
(zondag 12.00-14.00 uur)
woensdagmorgen 7.15 uur
ochtendgebed in de Trinitatiskapel,
8.00 uur ontbijt en 8.45 uur lauden.
komende zondag 24 oktober, 10:30
voorganger:
ds. A. Wijting, Gorinchem
organist:
Cor Ardesch
komende zondag 24 oktober, 19:00 – muziekvespers
voorganger:
ds. mw. H.L. Radstake, Alblasserdam
Met medewerking van Ramon Wolkenfelt.
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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