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zondag 13 november 2022 – 10:30 uur 

2e zondag van de voleinding 

voorganger: prof. dr. Kees Kaashoek 
organist: Cor Ardesch 

De kleur van deze zondag is groen 

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

- orgelspel: Partita 'Ach was soll ich Sünder machen'   BWV 770  J.S. Bach 

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

VOORBEREIDING   gemeente gaat staan 

- openingslied: lied 605 

- 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 98: 1 en 3 
gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld 
besloten met kyrie en gloria  

DIENST VAN HET WOORD 

- groet v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van de Schrift  

- Toralezing: Exodus 3: 1-15 (Naardense Bijbel) 
1 Mozes 

 is herder geworden 
    over het wolvee van Jitro, 

zijn schoonvader, priester van Midjan; 
hij drijft het wolvee tot achter de woestijn 

 en komt aan bij de berg van God, 
    op Horeb aan. 
2 Dan laat zich aan hem zien: 
    de engel van de Ene 
    in een vuurvlam 
   uit het midden van de Sinaïdoorn; 
 hij ziet het aan: 

ziedaar, de Sinaïdoorn gloeit in het vuur 
en de Sinaïdoorn wordt niet verteerd! 

3 Dan zegt Mozes: 
 ik móet van mijn weg afwijken,- 
 ik ga het zien, dit grootse gezicht: 

wáárom verbrandt hij niet, de Sinaïdoorn? 
4  Dan ziet de Ene 

    dat hij van zijn weg is afgeweken 
    om het te zien; 
 God roept tot hem 
    uit het midden van de Sinaïdoorn 
 en zegt: Mozes!, Mozes!, 
    en die zegt: hier ben ik! 
5  Hij zegt: nader niet hierheen; 
 trek je schoenen van je voeten 
 want de plaats 
 waarop jij nu staat,- 
 heilige –rode– grond is dat! 
6 En hij zegt: 
 ik ben de God van je vader, 
 God van Abraham, 
    God van Isaak en God van Jakob! 
 Mozes verbergt zijn aanschijn, 
 want hij is bevreesd 
 om te kijken naar God! 
7  Dan zegt de Ene: 
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 gezien, gezien heb ik 
de onderdrukking van mijn gemeente 

    in Egypte; 
 hun schreeuwen 
    voor het aanschijn van hun drijvers 
    heb ik gehoord, 
 ja ik heb weet van zijn smarten; 
8 ik daal af 
 om hem te ontrukken 
    aan de hand van Egypte 
 en om hem te doen ópklimmen 
 uit dat land 
 naar een land goed en wijd, 
 naar een land 
    dat overvloeit van melk en honing; 
 naar het oord van de Kanaäniet 
    en de Chitiet, 
 de Amoriet en de Periziet, 
 de Chiviet en de Jeboesiet; 
9  welnu, 
 ziedaar, het geschreeuw 
    van de zonen Israëls 
    is tot mij gekomen; 
 ook heb ik de verdrukking gezien 

waarmee de Egyptenaren hen verdrukken; 
10 welnu: ga, 
 ik zend je tot Farao; 

en leid mijn gemeente, de zonen Israëls, 
    weg uit Egypte! 
11  Dan zegt Mozes tot God: 
 wie ben ik 
 dat ik tot Farao zal gaan,- 

en dat ik de zonen Israëls uitleid uit Egypte? 
12  Maar hij zegt: 
 omdat ik met jou zal zijn* 
 en dit is voor jou het teken 
 dat ík je heb gezonden: 

als je de gemeente hebt uitgeleid uit Egypte 
 zullen jullie God dienen 
 op déze berg! 
13  Dan zegt Mozes tot God: 
 ziedaar, ik zal aankomen 
 bij de zonen Israëls 
 en tot hen zeggen: 
 de God van uw vaderen 
 heeft mij tot u gezonden!- 

als zij tot mij zeggen: wat is zijn naam?, 
 wat zal ik dan tot hen zeggen? 
14  Dan zegt God tot Mozes: 
 ik zal er zijn* , zoals ik er ben! 
 Hij zegt: 

zó zul je tot de zonen Israëls zeggen: 
Ik-zal-er-zijn heeft mij tot u gezonden! 

15  Dan zegt God nog tot Mozes: 
 zó zul je zeggen 
 tot de zonen Israëls: 
 Die-er-zal-zijn, 
 de God van uw vaderen, 
 God van Abraham, 
    God van Isaak en God van Jakob, 
    heeft mij tot u gezonden; 
 dit is mijn naam voor eeuwig 
 en dit is mijn gedachtenis 
    voor generatie op generatie;

- lied 792: 1 

- Profetenlezing: 2 Koningen 8:1-6 (Naardense Bijbel) 
1  Elisja 

 heeft tot de vrouw 
wier zoon hij levend heeft gemaakt, 

    gesproken en gezegd: 
 sta op en ga heen, jij en je huis, 
 en zoek gastvrijheid 
    waar je gastvrijheid víndt; 
 want roepen zal de Ene de honger 

en die zal ook komen over het land, zeven 
jaren lang! 

2 De vrouw staat op 
 en doet 
 naar het woord van de man Gods, 
 zij gaat weg, zij met haar huis, 
 en vindt gastvrijheid 
    in het land der Filistijnen, 
    zeven jaren lang. 
3  En het geschiedt: 
 na verloop van zeven jaren 
 keert de vrouw terug 

    uit het land der Filistijnen,- 
 zij trekt erop uit 
    om de koning erbij te schreeuwen 
 vanwege haar huis en haar veld. 
4  De koning 
 spreekt juist Gechazi toe, 

de hulpjongen van de man Gods, en zegt: 
 vertel mij toch 

al die grote dingen die Elisja heeft gedaan! 
5  En het geschiedt 
    terwijl hij aan de koning vertelt 
    hoe hij destijds 
    de dode levend heeft gemaakt, 
 ziedaar de vrouw 
    wier zoon hij levend heeft gemaakt 
 schreeuwend tot de koning 
 over haar huis en over haar veld; 
 dan zegt Gechazi: koning!, 
 dat is die vrouw, 
 en dat is haar zoon, 
    die Elisja levend heeft gemaakt! 
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6  De koning vraagt de vrouw ernaar 
    en zij vertelt het hem; 
 de koning geeft haar één hoveling mee 
    en zegt: 

 zorg dat zij terugkrijgt al wat van haar is 
    en alle inkomsten van het veld 
 vanaf de dag dat zij het land verliet 
 tot nu toe! 

- lied 792: 2 en 3 
gemeente gaat staan 

- evangelielezing: Lucas 20: 27-38 (NBV) 
27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en 

vroegen hem: 28 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd 

man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw 

trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu waren er zeven broers. De eerste 

was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en 

vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen 

ze stierven. 32 Ten slotte stierf ook de vrouw. 33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? 

Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 34 Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen 

van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar wie waardig bevonden is deel te 

krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet 

uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn 

kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37 Dat de doden opgewekt 

worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij 

spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 

38 Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.’ 

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

gemeente gaat zitten 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- lied 905: 1, 3 en 4 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368j 

v zo bidden wij U allen tezamen 

g 

persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied: lied 803: 1, 3, 4 en 6 

- uitzending en zegen 

allen zingen: 
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- orgelspel: Praeludium C  BWV 547  J.S. Bach 
 

collecten 

kerk: IKOS Dordrecht                                               
diaconie: Diaconale landelijke afdracht 

Kies de manier die past: 

• In de collecteschaal bij de uitgang; 

• IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der 
Hervormde Gemeente o.v.v. collecte kerkdienst;  

• QR-code, waarvan u het ingestelde bedrag nog kunt 
wijzigen.  

 

Voor de verdeling tussen kerk en diaconie wordt gezorgd.  
Giften in de Noodhulppot bij de uitgang zijn bestemd voor Kerk in Actie voor het project 
‘Noodhulp Oekraïne’. Hartelijk dank! 

vanavond, 19:00 uur | muziekvespers 

Deze avond horen we de marimba, bespeeld door Niek KleinJan. In 2013 was hij finalist 
in The Dutch Classical Talent. Hij heeft een uitgebreide concertpraktijk en speelde o.a. 
ook in Zweden, Peru, Mexico, Oostenrijk en IJsland. Liturg is kand. Mart Jan Luteijn. 

agenda 

ma 14 nov  Leerhuis: Maria in de Vroege Kerk | 20:00 uur | Wijkzaal  
wo 16 nov Stadsklooster | 7:15 (metten), 8:00 uur (ontbijt), 8:45 uur (lauden) | 

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 
wo 16 nov Grote Kerk Ordinarium | 20:00 uur | Grote kerk 
 Deze avond deelt Cor Ardesch, als componist, meer over het eigen 

ordinarium van onze kerk. Hiermee is een langgekoesterde wens in 
vervulling gegaan, geheel eigen en passend bij de gemeente. We 
grijpen deze avond dan ook meteen aan om heel het ordinarium te 
zingen. Het zal zeker nog even wennen zijn, maar wat een kans om 
onze eigen identiteit verder te ontwikkelen. 

do 17 nov  Jongvolwassenenkring | 20:00 uur | Kilwijkstraat 1 

volgende zondag 20 november, 10:30 uur  

voorganger: ds. Paul Wansink | organist: Kees Bax 

adventskalender 

Wilt u een mooie kalender voor de komende adventstijd ontvangen? De 
adventskalender 'Aan tafel- Plek voor iedereen', van de Protestantse Kerk is gratis 
verkrijgbaar. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en 
citaten. Zo komen we elke dag een stapje dichter bij Kerstmis. Bestellen kan via de 
website: www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 

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/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap. 

http://www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap/

