
Grote Kerk Gemeente 
Dordrecht 

 

 
 

zondag 28 november 2021 - 10.30 uur 

eerste zondag van advent 

 
voorganger: ds. P. L. Wansink 

organist: Cor Ardesch 

cantrix: Catrien Posthumus Meyjes 

m.m.v. jeugdcantorij  

 
de kleur van deze zondag is paars  



2 

 

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken  4, 5, 6  Klein Te Deum 

- orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland    BWV 659 en 660 – J.S. Bach 

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

VOORBEREIDING 
gemeente gaat staan 

- aansteken 1
e
 kaars en gesproken tekst door één van de kinderen 

Een kaarsje maakt een groot verschil. 
Hij fluistert naar de rest: 
“Doe met me mee als je dat wil, 
Want stralen kun je best’ 

- intochtslied gezang 461: 1, 2 (kinderen) 

1 Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat Hij komt! 

2 Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat Hij komt! 

- 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 25: 1, 2 

1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen Ge uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

gemeente gaat zitten 
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- smeekgebed vanuit de nood van de wereld, 
besloten met kyrië gezang 301f 

 
 

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.: Maleachi 3: 22-24 (NBV)    

22 Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op 
de Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel 
Israël.   

23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en 
ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia,   

24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun 
kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou 
ik het land volledig moeten vernietigen. 

- lied Wanneer zal komen (kinderen) 

1   Wanneer zal komen  
waarvan wij dromen, 
vrede en geluk voor iedereen? 
Zingen en spelen, 
feestelijk leven, 
al wat adem heeft weer verzoend bijeen. 
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2   Oorlog en honger, 
ziekte en kommer, 
is er dan geen God die ons bevrijdt? 
Overal tranen, 
zuchten en klagen, 
heel de schepping roept om gerechtigheid. 

3  Wat ons ook teistert, 
 wat ons verbijstert, 

deze wereld is niet uitzichtloos. 
Wij blijven hopen, 
alles bloeit open, 
God is trouw, Hij doet wat Hij heeft beloofd.  

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Lukas 1: 5-25 (Naardense Bijbel) 

5 Maar
 
het geschiedt in de dagen dat Herodes 

koning over Judea is: 
zomaar een heiligdomsdienaar, genaamd Zacharias, 
uit de dagorde van Avia, 
heeft een vrouw 
uit de dochters van Aäron; 
haar naam is Elisabet. 

6 Maar beiden zijn ze rechtvaardigen tegenover God, 
wandelend in al de geboden, 
en in de gerechtigheden van de Heer 
onberispelijk, 

7 en een kind hebben ze niet, 
omdat Elisabet onvruchtbaar is; 
en beiden zijn met hun levensdagen ver heen. 

8 Maar het geschiedt 
als zijn dagorde staat opgesteld tegenover God 
en hij de heiligdomsdienst doet 

9 dat hij het lotsteentje trekt 
-dat is naar de gewoonte 
van de heiligdomsdienst- 
voor het brengen van het wierookoffer 
en binnenkomt in de tempel van de Heer, 

10 terwijl heel de volheid van de gemeenschap 
buiten in gebed is, 
dat uur van het wierookoffer. 

11 Maar aan hem laat zich zien 
een aankondig-engel van de Heer, 
staande aan de rechterzijde 
van het altaar voor het wierookoffer. 
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12 Zacharias is geschokt om wat hij ziet, 
en vreze valt over hem. 

13 Maar de aankondig-engel zegt tot hem: 
vrees niet, Zacharias, 
want je smeking is verhoord: 
je vrouw, Elisabet, 
zal je een zoon baren 
en als zijn naam zul je roepen: 
Johannes; 

14 vreugde en verrukking zal hij voor je zijn, 
en vélen zullen zich 
over zijn geboorte verheugen; 

15 want hij zal groot zijn 
voor het aanschijn van de Heer, 
‘wijn en sterke drank zal hij niet drinken’: 
van heilige geestesadem 
zal hij vervuld worden, 
reeds van zijn moeders schoot af 

16 en velen van de zonen-en-dochters van Israël 
zal hij doen omkeren naar de Heer, hun God: 

17 hij is het die zal uitgaan voor zijn aanschijn 
met de geest en de kracht van Elia,- 
‘om de harten van vaderen 
te bekeren tot kinderen’ 
en ongehoorzamen 
in de bezonnenheid van rechtvaardigen,- 
om voor de Heer gereed te maken 
een weltoegeruste gemeenschap! 

18 Dan zegt Zacharias tot de aankondig-engel: 
‘waaraan zal ik dit wéten?’  
want ik ben oud, en ook mijn vrouw 
is ver heen met haar levensdagen! 

19 Ten antwoord 
zegt de aankondig-engel tot hem: 
ik, ik ben Gabriël 
die voor Gods aanschijn staat 
en ik ben uitgezonden om tot jou te spreken 
en je dit alles aan te kondigen; 

20 zie, je zult zwijgen, 
je zult niet kunnen spreken 
tot op de dag dat dit alles geschiedt,- 
daarvoor dat je geen geloof gehecht hebt 
aan mijn woorden 
die vervuld zullen worden 
als het hun moment is! 
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21 De gemeenschap is in afwachting geweest 
van Zacharias; 
en zij hebben zich verwonderd 
dat hij zo lang in de tempel is. 

22 Maar toen hij naar buiten kwam 
heeft hij niet tot hen kunnen spreken, 
en dan herkennen ze dat hij 
in de tempel een gezicht gezien heeft; 
hij heeft hun toegewenkt 
en is stom gebleven. 

23 Het geschiedt: 
met dat de dagen 
van zijn eredienst vervuld zijn 
gaat hij heen, naar zijn huis; 

24 maar ná deze dagen 
ontvangt zijn vrouw, Elisabet; 
zij verbergt zich vijf maanden, zeggend: 

25 zo heeft de Heer aan mij gedaan!- 
in de dagen waarin hij heeft toegezien 
om mijn smaad bij de mensen 
weg te nemen. 

- lofprijzing v Lof zij U, Christus 
  g in eeuwigheid, amen.   

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen  

- uitleg en verkondiging 

Lukas 1, 5-25   Maleachi 3,22-24 1
e
 advent 

Advent. Zoals u waarschijnlijk weet betekent dat komst. Bedoeld de komst van 
Christus naar onze wereld. Als kind dacht ik dan altijd, aan de komst van 
Jezus vroeger, lang geleden. En dat is ook wel zo, maar die komst van 
Christus ooit beeldt tegelijk de hoop uit voor de komst van Christus in deze 
wereld, nu. En hoe hard hebben wij hem nodig. De afgelopen weken heb ik 
bewust niet al teveel gezegd over covid19 of de situatie rond corona. Op een 
gegeven moment heb je het gevoel dat alles gezegd is. Maar nu hebben we 
toch opnieuw te maken met forse maatregelen en dat hakt erin. Ik merk 
vermoeidheid bij mensen. Hoe lang gaat dit nog duren? Het gevoel is 
misschien nog het best te vertalen in een heel diepe zucht. Moedeloosheid 
dreigt.  
 
Wij verlangen naar een vleugje blijdschap, naar een beetje vertrouwen voor 
de toekomst, naar een sprankje licht. Ik verwoord het bewust zo, want 
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vanouds zijn dat beelden die we in verband brengen met advent. Met de 
komst van Christus in deze wereld. Vanmorgen wil ik u toch graag meenemen 
naar het begin van het evangelie van Lukas. Daar vinden we in elk geval een 
grootse visie op de geschiedenis, op Gods weg met ons mensen. Ik kan het 
ook iets anders zeggen. Lukas is misschien wel de eerste mens die ons een 
theologie van de geschiedenis geeft. Een idee waar we als mensen vandaan 
komen, waar we naartoe gaan en dat dat leven van ons, die geschiedenis een 
middelpunt heeft, een kern. Dat midden van de geschiedenis is naar de 
overtuiging van deze evangelist Jezus Christus. Vanuit Hem straalt er licht 
over ons leven. En dat licht was er al van den beginne en het zal er zijn tot in 
de komst van zijn rijk. Wij keven in een bezield verband. Heel concreet: u bent 
er niet zomaar en dit leven is niet één schitterend toeval.  
Grof gezegd deelt Lukas de geschiedenis op in drie perioden: die van Israël, 
die van Jezus Christus en die van de kerk. En heel die geschiedenis van de 
mensheid staat in het teken van Gods liefdevolle toe wending naar ons. De 
Geest van God omspant de geschiedenis. Vanaf het begin van de schepping 
– waar zij over de wateren zweeft- tot in de komst van Christus en de 
uitstorting van die Geest in de kerk en dan tot in de eeuwen der eeuwen. Dat 
goede nieuws beschrijft de evangelist in zijn dubbelwerk: Lukas-Handelingen. 
Vanmorgen hoorden we het begin, dat Lukas – na een korte inleiding- geeft. 
We ontmoeten een tweetal vrome mensen, vrome Joden levend binnen het 
verbond met Israëls God. Trouw. Niet onbelangrijk: je houden aan Gods 
gebod, de trouw, de gerechtigheid. Daar kunnen we meteen wat van leren: 
volhouden. Als Zacharias en Elisabeth tot ver in hun levensdagen, ook als het 
niet meezit. Het staat er met nadruk: rechtvaardigen tegenover God, 
wandelend in al de geboden en in de gerechtigheden van de Heer 
onkreukbaar. Dat is leven met de Thora, dat is het heil aan Israël geschonken. 
Die periode van Israël, die tegelijk ook ons in de kerk nog tekent. Als we in de 
coronatijd iets kunnen laten zien als kerken is het: volhouden in trouw, 
gerechtigheid, menselijkheid. De wereld schreeuwt erom. 
 
En Zacharias is priester, dienaar van God in het heiligdom. En het is zijn 
beurt, er waren 24 ‘afdelingen’, ongeveer tweemaal per jaar had je een week 
dienst. Het lot valt op hem. Hij mag het reukoffer in de tempel offeren. Een 
grote eer. Dat reukoffer heet in de Joodse traditie het Tamid offer, letterlijk het 
altijddurende offer. Het wordt tweemaal daags gebracht, vroeg in de morgen 
en in de middag en tijdens dat Tamid offer bidt de gemeenschap, in de 
tempel, of thuis. Eeuwigdurend, opnieuw trouw naar God, volharding in gebed. 
En Zacharias brengt het offer en bidt het gebed. Deels een vaste tekst, over 
de hoop van Israël, over een Messiaanse toekomst, Uw koninkrijk kome. En 
terwijl hij bidt verschijnt hem een engel, dat betekent een boodschapper van 
de Heer. Aan de rechterkant van het altaar, dat wil zeggen -omdat de tempel 
en het altaar naar het oosten zijn gericht- aan de zuidoostkant. Als het vroeg 
in de morgen was staat de engel in het licht. Misschien niet geheel toevallig, 
het vroege licht van de paasmorgen. 
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Zacharias schrikt. Bij zo’n ervaring. Maar de boodschapper spreekt hem moed 
in. Zijn gebed is verhoord.. 
Nu luistert het nauw. Ik heb altijd gedacht dat het gebed van Zacharias een 
gebed was om een kind. Maar dat is bij dat eeuwigdurende gebed misschien 
toch niet zo logisch. Het is het gebed om de toekomst van Israël, om 
verlossing van deze wereld, een messiaans gebed. Dat Hij zal komen. Dat 
een nieuwe toekomst daagt. Het kind dat geboren gaat worden, Johannes 
staat ook geheel in dat teken. Hij brengt vreugde en verrukking, wordt 
getekend als een profeet, als een nieuwe Elia,  die geen wijn drinkt en de 
zonen en dochters van Israël doet omkeren naar hun God. Een duidelijk 
verwijzing naar Maleachi het laatste Bijbelboek, de laatste woorden van 
belofte, van verwachting. 
 
En de twijfel van Zacharias aan het kind is dus ook en misschien wel vooral 
twijfel aan die nieuwe toekomst voor Israël, voor de wereld. Zijn twijfel is 
messiaanse twijfel. Wordt het nog wat met dat koninkrijk van God? Hij is 
moedeloos geworden en zelfs de komst van een boodschapper van de Heer 
overwint die twijfel niet zomaar. Zelfs de trouw en de vroomheid, de volharding 
van een mens is er geen garantie voor dat je het volhoudt. Niet zomaar uit 
onszelf. 
 
Zacharias had het eigenlijk opgegeven. Maar dan is daar tijdens het gebed die 
boodschap in het wonderlijke licht. En hij wordt geraakt, zijn stem, zijn adem 
zwijgt. Hij komt naar buiten en kan slechts gebaren, geen woord. Maar hij 
volhardt ook nu in zijn dienst. En thuisgekomen groeit het kind in de schoot 
van zijn vrouw. 
En wij weten: nog in de moederschoot zal dat kind vervuld zijn van de Heilige 
Geest. De geschiedenis komt in een ander licht, een nieuwe begin. De dichter 
Nijhoff heeft het over een voorgoed begonnen begin. Nooit zal de wereld meer 
hetzelfde zijn. Die diepe zucht van ons laat die maar gaan. Want wij ademen 
uiteindelijk op. Vol van Gods Geest. Hij komt ons al tegemoet. Het is al 
begonnen merken wij het niet? 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest tot in de eeuwen der 
eeuwen.  
Amen. 

 

- meditatief orgelspel 
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- lied gezang 439: 1, 2, 3 

1 Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 

 

2 Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

3 Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 367c (kinderen) 

v zo bidden wij U allen tezamen 
  

kinderen   

 
 

 

 

 

- moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 
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gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 433: 1, 3, 5 

1   Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 

3   Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

5   Lof zij God in 't hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

- uitzending en zegen 
 allen: Amen. 

- orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland     BWV 661 – J.S. Bach

  



collecten 
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud orgels en inventaris Grote Kerk   
diaconie: inloophuis van De Hoop  

Voor mensen die eenzaam zijn, psychische problemen of 
verslavingsproblemen hebben of op straat leven, is er in Dordrecht aan de 
Spuiweg een inloophuis van De Hoop. Vrijwilligers bieden de gasten een 
veilige plek met een luisterend oor en voorzien hen van adviezen als dat 
gewenst is. Ook helpen zij gasten die vragen hebben over het netwerk van 
sociale regelgeving. Ze bieden een maaltijd aan, er is beperkte toegang tot 
internet en mensen kunnen bellen met instanties. Waar mogelijk leiden ze 
mensen naar zorg. In het Inloophuis vindt geen behandeling plaats. 

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 28 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 30 november, 20:00 uur twintigers, Kilwijkstraat 1 

woensdag, ochtendgebed in de Trinitatiskapel,  
8.45 uur Metten 

woensdag 1 december, 20:00 uur filosofisch café, Trinitatiskapel 

komende zondag 5 december, 10:30 – Advent II 
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.  
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