Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 7 november 2021 - 19.00 uur
eerste zondag van de Voleinding
Orgelvespers met medewerking van:
Cor Ardesch
ds. P.L. Wansink

orgel
voorganger

de kleur van deze zondag is groen

7 november is de eerste van de drie zondagen van voleinding, de laatste drie
zondagen van het kerkelijk jaar. Deze zondagen dragen een eigen karakter:
ingetogen en gericht op de voleinding van de schepping en het leven. Het is
Gods goedheid die ons draagt, maar als mensen blijken we kwetsbaar en
vatbaar voor angst en wanhoop. In de keuze van de muziek en de lezing
klinken deze klanken door.

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken 3, 4, 5, 6 Gloria Te Deum
- orgel: Praeludium C

BWV 547 – J.S. Bach

- opening van een avondgebed (gezang 192a)
v

Nu de avond valt,

g

v

ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

g

Laat uw licht ons leiden!

v

een vuurkolom het duister door

g

Laat uw licht ons leiden!

v

en van de nieuwe dag ons teken.

g

Laat uw licht ons leiden!

v

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

g

Laat uw licht ons leiden!

v

nu hier de avond valt,
zingt ons de stilte uw Naam ter eer.

g

Laat uw licht ons leiden!

- bemoediging

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

- drempelgebed

v Heer onze God,
vergeef ons al wat wij misdeden.
g en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

2

- psalmengebed

lied

psalm 24: 1, 2
1

De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2

Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

- orgel: Wachet auf, ruft uns die Stimme

BWV 645 – J.S. Bach

- lezing: Jesaja 48: 1-11
- orgel: Es ist gewisslich an der Zeit

BWV 755 – J .S. Bach

- overdenking
- orgel: Improvisatie (in oude stijl) over Gezang 748
‘Het duurt niet lang meer tot de tijd’
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- lied

gezang 748: 1, 2 en 5
1

Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.

2

Dan klinken de bazuinen luid
tot aan de verste kimmen.
Dan zullen alle doden uit
hun smalle graven klimmen.
Maar die nog op de aarde gaan,
die zal de Heer van stond af aan
tot nieuwe mensen maken.

5

Heer Jezus, acht wat duurt het lang
tot aan die dag der dagen.
Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom rechter in uw majesteit
in uw genade, kom, bevrijd
ons van het kwade. Amen.

- gebeden

- voorbede
- persoonlijk gebed in stilte
- Luthers avondgebed:
Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
4

Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
- afsluiting van een avondgebed (gezang 192b)
v

Nu hier de avond valt,

g

v

en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht,

g

v

laat Uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

g

Wees onze vrede!

v

zegen ons en wie ons nastaan
met het licht van uw ogen!

g

Laat uw licht ons leiden,
wees onze vrede!

- zegening

v

g
- orgel: Fuga C

De vrede van God,
die alle verstand te boven gaat
zal uw hart en uw gedachten behoeden
in Christus Jezus.
Amen.
BWV 547 – J.S. Bach
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Mocht u achteraf een extra gift willen over maken voor de
muziekvespers/avonddiensten in de Grote Kerk, dan wordt dat natuurlijk
gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de
wijkkas van de Grote Kerk Gemeente: NL37INGB0000657305 t.n.v. Wijkraad
1 der Hervormde Gemeente onder vermelding van Vespers.
U kunt bij de uitgang ook een gift geven in één van de schalen.
Bij voorbaat onze dank!
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