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Zondag 13 november 2022 - 19.00 uur 

2e zondag van de voleinding 

Muziekvespers m.m.v.  

Marimba:  Niek KleinJan 

Orgel:  Cor Ardesch 

Liturg:  ds. M.J. Luteijn  

De kleur van deze zondag is groen   

 

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

- orgelspel: Pastorale    L. Vierne 

-  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.  

- avondlied: gezang 246b: 1, 3, 4 en 5 

- psalmengebed (gezang 190a) 

v Heer, open mijn lippen. 

g   

v God, kom mij te hulp. 

g   

 lezing: psalm 94 

zingen: psalm 94: 1, 2 en 11 
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v Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

g   

 

 

 

 

 

- 1e deel uit Glassworks – Ph. Glass 

- brieflezing: 1 Korinthe 3: 18-23 (NBV21) 

- Land – T Muramatsu 

- overweging 

- Menuet uit 1e cellosuite J.S. Bach 

- canticum: Gezang 154b: 1, 2, 3 en 10 

- A little prayer – E. Glennie 

- de gebeden 

v Heer, ontferm u, 

g 

dankgebed en voorbeden 

stil gebed 
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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.  
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. 

- zegenbede 

v De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. 

g   

v Loven wij de Heer!  

g   
 

 

  
- orgelspel: Choral    L. Vierne



 

 

Gift avonddienst 

Uw waardering voor deze vespers kunt u/jij tonen: 

• In de collecteschaal bij de uitgang;  

• De Appostel App;   

• IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 

1 der Hervormde Gemeente o.v.v. Gift 

avonddienst   

• QR-code, waarvan u het ingestelde bedrag 

nog kunt wijzigen.   

Zondagavond 27 november | Orgelvespers  

Organist: Cor Ardesch 

Liturg: Ds. P.L. Wansink 

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.  

https://grotekerkdordrecht.sharepoint.com/sites/liturgie/Gedeelde%20documenten/General/000%20Archief%202022/20220626%20-%20met%20avonddienst/www.grotekerk-dordrecht.nl

