Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 14 november 2021 - 10.30 uur
tweede zondag van de Voleinding
voorganger: ds. Ph. van Wijk, Pernis
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: Praeludium en Fuga c-moll

BWV 546 – J.S. Bach

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

VOORBEREIDING
gemeente gaat staan
- openingslied

gezang 280: 1, 2, 3, 4, 5
1

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

- 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.

2

- zondagspsalm

psalm 95: 1, 2, 3

1

Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

2

Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aarde is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

3

Kom, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
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.

3

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.: 2 Kronieken 7 : 11-16 (Naardense Bijbel)
11

12

13

14

15

16

Zo voleindigt Salomo het huis van de ENE
en het huis van de koning;
al wat in Salomo’s hart was opgekomen
om met het huis van de ENE
en met zijn eigen huis te doen
is hem gelukt.
In de nacht laat de ENE zich aan Salomo zien;
hij zegt tot hem:
verhoord heb ik je gebed
en deze plaats heb ik mij uitgekozen
tot offerhuis;
zie, sluit ik de hemelen af
en zal er geen regen meer vallen,
of zie, gebied ik de knaagbek
om het land kaal te vreten,of zend ik pest uit in de gemeente,
en verootmoedigen zij zich, mijn gemeente,
zij over wie mijn naam is uitgeroepen,
bidden zij en zoeken zij mijn aanschijn,
keren zij terug van hun kwade wegen,dan zal ík vanuit de hemelen horen
en vergeving schenken voor hun zonde
en hun land genezen;
nu-en-voortaan
zullen mijn ogen geopend wezen
en mijn oren opmerkzaam zijn,voor het bidden van dit oord;
voor nu-en-voortaan
heb ik dit huis verkoren en geheiligd,
opdat mijn naam daar zal zijn
tot in eeuwigheid;
mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn
al de dagen;

4

- lied

gezang 364: 4, 5, 6
4

In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

5

Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

6

O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.
gemeente gaat staan

- lezing N.T.: Johannes 10: 22-30 (NBV)
22
23
24

25
26
27
28
29
30

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was
winter.
Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe
lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het
ons dan ronduit.’
Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet.
Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,
maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal
ze uit mijn hand roven.
Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan
het uit de hand van mijn Vader roven,
en de Vader en ik zijn één.’

- lofprijzing

v
g

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

- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging

5

- lied

gezang 653 : 1, 6, 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!

6

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7

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 756 : 1, 4, 5, 7, 6
1

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

4

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
6

5

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

7

Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

6

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

- uitzending en zegen
allen: Amen.
- orgelspel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir

7

BWV 686 – J.S. Bach

collecten
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:
kerk:
IKOS Dordrecht
diaconie:
Diaconale landelijke afdracht
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 14 november 2021. De penningmeester zorgt
voor de verdeling.
Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven.
agenda
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

stilteruimte Trinitatiskapel
(zondag 12.00-14.00 uur)

dinsdag 16 november, 20:00 uur

twintigers, Kilwijkstraat 1

woensdag, 7.15 uur

ochtendgebed in de Trinitatiskapel,
8.00 uur ontbijt en 8.45 uur lauden

vrijdag 19 november, 20:00 uur

jongvolwassenen, Trinitatiskapel

komende zondag 21 november, 10:30 - Eeuwigheidszondag
dienst van Schrift en Tafel
voorganger:
ds. P. L. Wansink
organist:
Cor Ardesch
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.

