Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 24 oktober 2021 - 10.30 uur
21e zondag na Trinitatis

voorganger: ds. A. Wijting, Gorinchem
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 O Gott, du frommer Gott

J.S. Bach

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

VOORBEREIDING
gemeente gaat staan
- introïtuslied

gezang 272
1

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

2

Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijdele wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie 't zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

4

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

- bemoediging

v Onze hulp in de Naam van de Heer,
g Die hemel en aarde gemaakt heeft.

- drempelgebed

v --door Jezus Christus, onze Heer.
g Amen.

2

- zondagspsalm

psalm 138

1

U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

2

Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

3

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.
Groot is des Heeren heerlijkheid,
zijn majesteit / ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.

4

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, / wil bijstand zenden.
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.
3

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

gezang 270b

v

g

- gebed bij de opening van het Woord
- lezing O.T.: Jeremia 28: 1-17 (Naardense Bijbel)
1

2

3

Het geschiedde in dat jaar,
in het begin van Tsidkia’s koningschap
als koning van Juda,
in het vierde jaar
in de vijfde maand,dat de profeet Chananja,
zoon van Azoer,
uit Gibeon, in het huis van de ENE
voor de ogen van de priesters
en van heel de gemeente tot mij zei,
hij zei:
zó heeft gezegd
de ENE, de Omschaarde, Israëls God,
hij heeft gezegd:
breken zal ik het juk van Babels koning!in nog een dubbeljaar van dagen
laat ik naar dit oord terugkeren
alle dingen van het huis van de ENE,4

die Babels koning Nevoechadnetsar
uit dit oord heeft meegenomen
en naar Babel heeft gebracht;
4
ook Juda’s koning Jechonja,
zoon van Jehojakiem,
en alle ballingen van Juda
die in Babel zijn gekomen
doe ik terugkeren naar dit oord,
is de tijding van de ENE,ja, ik breek
het juk van Babels koning!
5
Toen zei de profeet Jeremia
tot de profeet Chananja,voor de ogen van de priesters
en voor de ogen van heel de gemeente,
die daar stonden in het huis van de ENE,6
toen zei de profeet Jeremia:
amen!,
zó moge de ENE doen,de ENE moge jouw woorden gestand doen
die jij hebt geprofeteerd,
door de dingen uit het huis van de ENE
en heel het ballingenvolk
uit Babel te laten terugkeren
naar dit oord;
7
echter, hoor toch dit woord
dat ik voor jouw oren uitspreek,en voor de oren van heel de gemeente:
8
de profeten
die er sinds eeuwig zijn geweest
voor mijn verschijning
en voor jouw verschijning,en hebben geprofeteerd
tot vele landen en tot grote koninkrijken,
over oorlog, kwaad en pest,9
de profeet
die profeteert van vrede,pas als het woord van die profeet uitkomt
wordt van die profeet geweten
dat de ENE hem in waarheid heeft gezonden!
10 Dan neemt
de profeet Chananja het juk
af van
de hals van de profeet Jeremia,en breekt het,
5

11

12

13

14

15

16

17

en voor de ogen van heel de gemeente
zegt Chananja, zegt hij:
zó heeft gezegd de ENE:
evenzo zal ik
binnen nog twee jaren wegbreken
het juk van Babels koning Nevoechadnetsar
van de hals van alle volkeren!
Maar de profeet Jeremia gaat zijns weegs.
Dan geschiedt het woord van de ENE
aan Jeremia,nadat de profeet Chananja
het jukhout heeft weggebroken
van
de hals van de profeet Jeremia; het zegt:
ga heen en zeg tot Chananja, zeg:
zó heeft gezegd de ENE:
jukstangen van hout heb je gebroken,maak in plaats daarvan stangen van ijzer!want zo heeft gezegd de ENE,
de Omschaarde,
Israëls God:
een juk van ijzer
zal ik al deze volkeren
om de hals geven,
om daaronder Babels koning
Nevoechadnetsar
te dienen, en dienen zúllen ze hem!en ook het wild op het veld zal ik hem geven!
Dan zegt de profeet Jeremia
tot de profeet Chananja:
niet de ENE heeft jou gezonden,
jijzelf
hebt deze gemeente veiligheid verschaft
op grond van een leugen!daarom,
zo heeft gezegd de ENE:
zie, ik zend je weg
van het aanschijn van de –rode– grond,dit jaar sterf jij,
omdat je in afvalligheid gesproken hebt
tegen de ENE in!
De profeet Chananja
sterft in datzelfde jaar,in de zevende maand.
6

- lied

gezang 760
1

Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

2

Gij gaat in 't donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.

3

Al dwalen we ook ten dode af
tot over 't graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

4

Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

5

Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog,
de aarde wijd
glanzen van onvergankelijkheid.

6

Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.
gemeente gaat staan

- lezing N.T.: Johannes 8: 37-47 (NBV)
37
38
39
40
41
42

Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij
doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg.
Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord
hebt van uw vader.’
‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt
kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed.
Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij
van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan.
Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen
bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’
‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben,
want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik
ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.
7

43
44

45
46
47

Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt
aanhoren.
Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij
is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de
waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt,
spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid.
Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid
spreek, waarom gelooft u me dan niet?
Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet,
omdat u niet van God bent.’

- lofprijzing

gezang 270d

g

gemeente gaat zitten
- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
- lied

gezang 315
1

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

8

3

Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

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

zo bidden wij U allen tezamen

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

gezang 868: 1, 2, 5
1

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
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- uitzending en zegen

gezang 270j

v

g

v zegen
g

- orgelspel: Fuga g J.S. Bach
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collecten
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:
kerk:
Aanvullende muzikale ondersteuning kerkdiensten
diaconie:
Stichting Diaconaal Aandachtscentrum
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 24 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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vanavond, 19:00 – muziekvespers
voorganger:
ds. mw. H.L. Radstake, Alblasserdam
Met medewerking van Ramon Wolkenfelt.
komende zondag 31 oktober, 10:30
voorganger:
ds. P.L. Wansink
organist:
Cor Ardesch
agenda
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur
dinsdag 26 oktober, 20:00 uur
woensdagmorgen 7.15 uur
donderdagavond 28 oktober, 20.00 uur
vrijdagavond, 29 oktober, 20.00 uur
zaterdagavond 30 oktober, 19.30 uur

stilteruimte Trinitatiskapel
(zondag 12.00-14.00 uur)
Twintigers, Kilwijkstraat 1
ochtendgebed in de Trinitatiskapel,
8.00 uur ontbijt en 8.45 uur lauden.
gespreksgroep, Trinitatiskapel
jong volwassenen, Trinitatiskapel
Rock Solid, Trinitatiskapel

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.

