Grote Kerk Gemeente
Dordrecht

zondag 7 november 2021 - 10.30 uur
eerste zondag van de Voleinding – oogstdankdienst
voorganger: ds. P.L. Wansink
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 h-moll

BWV 544 – J.S. Bach

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

VOORBEREIDING
gemeente gaat staan
- openingslied

gezang 207: 1, 2, 3
1

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2

O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3

Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld.

- 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 85: 1, 3

1

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
2

3

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
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.: Jeremia 50: 4-7 (Naardense Bijbel)
4

In die dagen en in die tijd,is de tijding van de ENE,
zullen de zonen en dochters van Israël komen,
zij en de kinderen van Juda samen,bij hun gang zullen zij wenend voortgaan
en de ENE zoeken als hun God.
3

5

6

7

Naar Sion zullen zij vragen,naar de weg daarheen staat hun aanschijn:
‘komt, hechten wij ons aan de ENE
in een eeuwig verbond
dat niet wordt vergeten!’
Een kudde verloren schapen
is mijn gemeente geworden,
hun herders hebben hen laten verdwalen,
laten afkeren naar de bergen;
van berg naar heuvel gingen zij voort,
vergaten hun stal.
Allen die hen vonden vraten hen op
en die hen benauwden zeiden:
aan hen maken wij ons niet schuldig,dit is
omdat zij hebben gezondigd tegen de ENE,de Oase der gerechtigheid,
en de Hoop van hun vaderen, de ENE!

- lied

gezang 825: 1, 7
1

De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

7

Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, - het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.
gemeente gaat staan

- lezing N.T.: Johannes 10: 1-6 (NBV)
1

2
3

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat
door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of
een rover.
Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.
Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn
stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar
buiten.
4

4

5
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- lofprijzing

Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij
voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem
kennen.
Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat
ze de stem van een vreemde niet kennen.’
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij
bedoelde.
v
g

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

- woord voor de kinderen
- uitleg en verkondiging
Johannes 10, 1-10/Jeremia 50, 4-7
Voleinding 1
Ik wil het met u hebben over een thema dat in eerste instantie niet genoemd
wordt in de beeldspraak die Jezus vanmorgen gebruikt. Ik kies bewust de
vertaling beeldspraak (Oussoren) omdat de evangelist Johannes het woord
gelijkenis vermijdt. Sterker in het evangelie van Johannes vertelt Jezus geen
gelijkenissen. Dat is op zich al boeiend genoeg. Waarom niet ? Hij zal ze
gekend hebben. Maar deze evangelist maakt bewust her en der verwarrende
keuzes. Overigens ook het woord gelijkenis vermijdt hij. Jezus geeft een
beeldspraak, je zou zelfs kunnen vertalen een raadselwoord. En dat gaat over
een schaapskudde, een plek waar de schapen verblijven en een herder. De
schapen verblijven in de kooi en de kooi heeft een deur, of een poort. Het
beeld dat opgeroepen wordt is dat de schapen daar veilig zijn. Maar dat wordt
niet gezegd. Misschien is dat niet toevallig. Toch is veiligheid de eerste
gedachte die bij me opkwam.
Want ja veiligheid is een van de meest gehoorde thema’s in onze tijd, zeker
rond de coronacrisis. Wij zoeken naar een veilige weg in deze crisis. Het liefst
zijn we zo zeker mogelijk dat we het virus niet krijgen en samenleving moet
veilig zijn tegen dat virus. Gister las ik nog een column van iemand die veilig
naar de kerk wil kunnen. Het was een pleidooi om in kerken de QR code te
gaan scannen, want dan zou je veilig zijn. U voelt mijn aarzeling. Ik heb al
vaker gezegd dat het mij verstandig lijkt als mensen zich laten vaccineren
omdat ik in alle oprechtheid denk dat het de beste manier is om te zorgen dat
zo min mogelijk mensen sterven aan covid, vooral de zwakkeren onder ons.
Maar tegelijk: veiligheid is wat hoog gegrepen. Alsof wij in het leven veiligheid
kunnen maken. Terzijde diegene die denken dat een gezond leven, veel
sporten, een goed eigen immuunsysteem, gezonde voeding, dat daarmee
veiligheid is te garanderen; ook die vergissen zich deerlijk. Wij leven in een
gevaarlijke wereld vol ziekte, vol dreiging, uiteindelijk ook vol dood.
In de beeldspraak van Jezus: ergens anders vandaan komen dieven en
5

rovers. Jeremia is nog feller: een kudde verloren schapen is mijn gemeente
geworden, ze zijn verdwaald, vergaten hun stal: allen die hen vonden vraten
hen op. Veiligheid is niet zomaar gegeven. Breder: in onze samenleving valt
mij op hoe bang wij zijn: stevige sloten, dichte deuren, beveiligingen op
telefoons, computers, persoonsgegevens. Angst.
En Jezus vertelt een raadselwoord over een schaapskooi. Niet zo’n prachtige
als nog te bezoeken is bij Hoog Buurlo, vlakbij Apeldoorn op de Veluwe. Dat is
echt een schuur. In Israël zal het gegaan zijn om een ommuurde wal met iets
van bescherming er bovenop. En dus een deur, of een poort. Zelfs met een
poortwachter. Misschien dat er diverse schaapkudden binnen die ene
omheining kwamen ’s avonds en dat diverse herders er hun schapen
onderbrachten en dat er dan één poortwachter was. Hoe dan ook: het idee is
dat de schapen dan veilig zouden zijn voor wolven. Dat is niet geheel
overbodig zoals Nederlandse schapenhouders inmiddels weer heel goed
weten. Een schaapskooi biedt dus bescherming. En Jezus gebruikt dat beeld
om iets duidelijk te maken. Maar wat wil hij zeggen? Ik vermoedde al dat het
misschien niet geheel toevallig is dat het woord veiligheid, of bescherming niet
genoemd wordt.
Het is van belang om op te merken dat we inmiddels niet meer in de nabijheid
van het loofhuttenfeest zijn. We hoorden dat de afgelopen weken steeds. Het
feest van het volk onderweg met de loofhut geopend naar de hemel, het feest
van licht en ook van levend water. Nu horen we, verderop in vers 22: In
Jeruzalem werd het feest van de tempelwijding gevierd. Dat is het
jongste/nieuwste feest in Israël. Dan wordt herdacht dat onder de
hellenistische koning Antiochus Epiphanes de tempel ontwijd werd met een
altaar voor Zeus. Door de opstand van de Makkabeeën werd de tempel
gereinigd en opnieuw in ere hersteld. De tempel werd opnieuw ingewijd. Dat
feest tegenwoordig Chanoeka genoemd stond voor de deur, tegen de winter.
Het is een feest dat herinnert aan de verschrikkingen van geweld, van
gedwongen Hellenisering, van onderdrukking, angst. Tegen de achtergrond
van die geschiedenis horen we deze woorden van Jezus. Dus tegen het decor
van geweld, van een geschiedenis die ons bang maakt, doet vluchten.
En dan is daar de herder. Die komt niet ergens anders vandaan. Prachtig die
aanduiding. Nee de herder kent de schapen bij hun naam en ze horen naar
zijn stem. Dat is een veilig, een vertrouwd beeld. Maar wat doet de herder
vervolgens; Hij leidt ze naar buiten. Je kan zelfs vertalen: hij gooit ze naar
buiten. Iets wat bij schapen letterlijk ook wel denkbaar is. En vervolgens gaat
hij hen voor en zijn volgen hem want zij kennen zijn stem.
Dat is een beeld voor de gemeente. Voor ons. Wij worden naar buiten
gegooid. Maar niet door een vreemde. Het is Christus zelf die ons roept, die
ons de wereld in gooit, maar Hij gaat ons voor. En wij, wij kennen zijn stem.
Nu kom ik terug op die veiligheid. Geloven is dus niet veilig schuilen achter de
hoge kerkmuren, is niet veilig leven in de eigen gemeenschap, of de eigen
liturgie. Geloven is naar buiten gegooid worden de wereld in. Pijnlijk maar
waar: alom aanwezige veiligheid is een illusie. Dat geldt voor onze beveiligde
6

huizen, onze sloten, onze date. Dat geldt zelfs voor ziekten of het coronavirus.
Net als in het Johannesevangelie leven ook wij in een omslag van de liturgie.
Wij gaan naar de laatste zondagen van het kerkelijk jaar, de voleinding. Dat
gaat over de geschiedenis die een einde kent, het gaat over sterfelijkheid,
over onze diepste angsten. Wij gaan door dalen van diepe duisternissen.
Ontheemd, verdwaald. Maar wij gaan niet alleen. Wij volgen op die weg onze
Heer. En wij kennen zijn stem.
Geloven is niet voor bange mensen. Het is Christus volgen de wereld in Hij
gooit ons zelfs naar buiten. Ga maar op weg Hem achterna. Want waar Hij
gaat daar vinden wij een nieuw leven. Vol hoop, vol belofte.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Tot in de eeuwen der
eeuwen
Amen.

- meditatief orgelspel
- lied

psalm 23: 1, 2
1

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

2

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

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
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gemeente gaat staan
- slotlied

gezang 1008
1

Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

- uitzending en zegen
allen: Amen.
- orgelspel: Fuga h-moll

BWV 544 – J.S. Bach
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collecten
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen:
kerk:
Energiekosten Grote Kerk (gas, licht, water)
diaconie:
Kerk in Actie
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 7 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)

maandag 8 november, 20:00 uur

leerhuis liturgie, Wilhelminakerk

dinsdag 9 november, 20:00 uur

twintigers, Kilwijkstraat 1

woensdag, 7.15 uur

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

woensdag 10 november, 20:00 uur

denktank, wijkzaal

donderdag 11 november, 20:00 uur

overleg jeugdwerk, Kilwijkstraat 1

vanavond, 19:00 – orgelvespers
voorganger:
ds. P.L. Wansink
organist:
Cor Ardesch
komende zondag 14 november, 10:30
voorganger:
ds. Ph. van Wijk, Pernis
organist:
Cor Ardesch
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?
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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