
zondag 6 november 2022 – 10:30 uur 

Oogstdankdienst - 1
e
 zondag van de voleinding 

voorganger: Ds. Paul Wansink 
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 over het Gebed des Heren - P. Post 

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

VOORBEREIDING 
gemeente gaat staan 

- openingslied: psalm 65: 1 en 5 

- 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 en 4 
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  

- lezing profeten: 2 Koningen 5: 20-27 (Naardense Bijbel) 

20 
Maar Gechazi zegt, 

de hulpjongen van Elisja, de man 

Gods: zie, mijn heer heeft 

 Naäman, die Arameeër, ontzien 

 en niet uit zijn hand aangenomen 

    waarmee hij aankwam; 

 bij het leven van de Ene, 

    ik ren achter hem aan 

en zal wat-dan-ook van hem 

aannemen! 

21
 Dus jaagt Gechazi achter Naäman 

 aan; als Naäman hem achter zich aan 

 ziet rennen laat hij zich vallen 

van zijn wagen, hem tegemoet, en 

zegt: is het vrede? 
 

22 
Hij zegt: ja, vrede!, 

 maar mijn heer heeft mij gezonden 

    om te zeggen: zie, nu net 

    zijn bij mij aangekomen 
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twee jongens uit het bergland van 

Efraïm, het zijn profetenzonen; 

 geef hún toch een talent zilver 

 en twee wisselgewaden! 
 

23
 Naäman zegt: wees zo goed, 

    neem een dubbeltalent! 

 Hij dringt bij hem aan, 

 bindt een dubbeltalent zilver in twee 

 buidels met twee wisselgewaden erbij 

 en geeft die aan zijn twee jongens; 

 die dragen alles voor zijn aanschijn 

 uit. 
 

24
 Als hij aankomt bij de Ofel 

 neemt hij het hun uit de hand 

    en bergt het op in het huis; 

hij zendt de mannen weg en die gaan. 
 

25
 Binnengekomen gaat hij bij zijn heer 

 staan, en Elisja zegt tot hem: 

 van wáár, Gechazi? 

 Hij zegt: uw dienaar is 

    herwaarts noch derwaarts gegaan! 
 

26
 Maar hij zegt tot hem: 

    is mijn hart niet meegegaan 

zodra die man omkeerde van zijn 

wagen, jou tegemoet?- 

 is dit de tijd 

 om dat zilver aan te nemen, 

    gewaden aan te nemen, 

olijfbomen, wijngaarden, wolvee en 

rundvee, 

 dienstknechten en slavinnen?- 
 

27
 de huidvraat van Naäman zal jou 

 en je zaad aankleven voor eeuwig! 

Dan trekt hij weg van voor zijn 

aanschijn, 

    met huidvraat als de sneeuw. 

 

- lied 767: 1, 2 en 3 

gemeente gaat staan 
- evangelielezing: Lucas 19: 41-48 (NBV) 

41
 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van 

de stad. 
42

 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan 

brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 
43

 Want er zal een tijd 

komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen 

en je van alle kanten insluiten. 
44

 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je 

kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de 

tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
45

 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 
46

 

terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van 

gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 
47

 Dagelijks gaf 

hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de 

leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 
48

 maar ze wisten niet hoe 

ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. 
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- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

gemeente gaat zitten 
- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

2 Koningen 5, 20-27  Lukas 19, 41-44 oogstdankdienst 
Oogstdankdienst. Een tafel met gaven van het land. Ook: de diaconie die 
tassen met gaven uitdeelt. Immers kerk zijn is delen van wat je gekregen hebt. 
Vrijuit geven. Onze linkerhand die niet weet wat onze rechterhand doet. Dat is 
in tegenstelling tot wat we vanzelfsprekend vinden. Van nature zijn we 
geneigd te denken dat als je geeft daar een zekere prestatie tegenover staat. 
Dat begint er al mee dat wij graag weten dat onze gave goed terecht komt. 
We bepalen dan in onze gedachten wat goed is overigens. Ik zou zeggen: 
kenmerkend voor diaconale hulp is dat wij ruimharig geven, zonder 
voorwaarden. Immers Christus geeft zichzelf weg, deelt zich uit als brood en 
wijn tijdens de maaltijd. Zomaar. God onpeilbare liefde.  
Hoe wij denken dat zien we in Naäman. Hij is genezen van een ernstige 
ziekte, en hij is zeker dankbaar. Hij wil die dankbaarheid ook concreet maken. 
Het liefst zou hij Elisa betalen voor zijn genezing. Voor wat hoort wat. Hij is 
rijk, hij is ook gewend dat mensen die rijkdom waarderen, misschien zelfs wel 
dat zijn rijkdom hem aanzien geeft. Dat hij de profeet zou betalen maakt hem 
overigens ook minder afhankelijk. In onze tijd zie je dat fenomeen wijd 
verspreid. Het liefst betalen wij voor een dienst van een ander. Als een ander 
zomaar iets aanbiedt om te helpen. Hulp voor je zieke moeder waar jij even 
geen tijd voor hebt. Liever betelen want dan is het georganiseerd. Je zal maar 
afhankelijk worden. Dankbaarheid is een ingewikkeld concept… Naäman had 
graag iets gegeven, maar voor Elisa is dat onbespreekbaar, de genezing is 
immers niet zijn werk. Hij staat in dienst van God. Terzijde: een scherpe 
waarschuwing voor alle vormen van gebedsgenezing  waaraan verdiend 
wordt.  
Gehazi de jongen van Elisa denkt wat meer als wij. Wat een prachtkans heeft 
zijn meester laten liggen. Wat had hij niet allemaal met dat geld kunnen doen? 
Misschien wel mensen helpen zelfs. En hij gaat Naäman achterna. Die valt 
bijna uit zijn wagen hem tegemoet. Kan hij zijn geweten toch nog ontlasten. Zo 
ontmoeten die twee elkaar met de traditionele groet, die je in eerste instantie 
geneigd bent  te vertalen met: Gaat het goed met je, of alles wel?  Maar 
letterlijk staat er: vrede? Sjaloom. Een kernwoord als het gaat om de 
verhouding tussen de Eeuwige en zijn volk. De weg die God met mensen gaat 
geeft vrede. En je voelt wel aan op de weg van deze twee mannen gaat iets 
anders gebeuren. Hoe diep het met die vrede gaat horen we in het Nieuwe 
Testament als Jezus de stad Jeruzalem nadert en over haar huilt, als je maar 
herkent wat tot je vrede dient. De mensenzoon, deze Jezus is geraakt omdat 
wij niet zien wat tot onze vrede dienst. Misschien toch maar: hoe weent hij 
over onze tijd. Is het vrede? 
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Naäman geeft Gechazi royaal, meer dan waar hij om vraagt. En hij brengt de 
schatten stiekem in huis. Waar rijkdom groeit, zie je helaas vaak ook 
achterdocht, de neiging te verstoppen wat we hebben.  Of dat tot de vrede 
dient?  
Volgt een andere ontmoeting, die met de man Gods. Van waar Gechazi? Bijna 
zoals God op de eerste dag van het leven van de mens op zoek gaat naar 
Adam, de mens, en hem vraagt: Adam waar ben je? Gechazi, waar was je? 
Nergens, niets aan de hand. Pijnlijk. Wij zijn vaak nergens naar op weg, niet 
naar wat de vrede dient. Maar dan: is mijn hart niet meegegaan. Tja de man 
Gods. Met recht. Hij gaat als zijn bewogen schepper, de Heer van alle leven 
mee met zijn knecht. Hij peilt ons. En dan komen misschien de mooiste 
woorden: Is dit de tijd om zilver aan te nemen, gewaden aan te nemen, 
olijfbomen, wijngaarden, schapen en runderen, dienstknechten en slavinnen? 
Elisa doorziet de daad van Gechazi tot in de kern. Wat je allemaal niet met dat 
geld kunt doen, een complete economie op gang brengen. Een koninkrijk van 
mogelijkheden. Ons werk, onze carrière ons leven alles wat tot onze welvaart, 
tot onze vrede dient. Is dat wat het leven ons biedt: een koninkrijk aan 
mogelijkheden? Steeds gefragmenteerder wordt het, we willen alles beleven, 
verre reizen, sportuitdagingen, cultuur,  relaties, alles, alles. En een mens 
raakt moe, gefrustreerd. Is het vrede? Soms is het voor heel die 
belevingswereld van ons niet de tijd, niet het moment. De genezing van 
Naäman is een vrije daad Gods. Dan gaan we niet handel drijven, niet 
verdienen aan wat niet van ons is. Dat is daar niet de tijd voor, In de relatie 
tussen God en zijn volk, hebben de dingen hun tijd. Denk aan die prachtige 
tekst uit Prediker, voor alles is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder 
hemel. Volgt een opsomming van  prachtige tegenstellingen, veelzeggend 
eindigend met er is een tijd van vrede. Het is zaak voor de mens om die tijd 
goed te duiden. Het is niet aan Gechazi om de tijd van dankbaarheid, 
misschien ten diepste wel een tijd van rust, van stilte om het wonder van 
Godswege, het is niet aan ons om die tijd te doorbreken voor onze alledaagse 
werkelijkheid van geld en verdienen. Er is een tijd om dankbaar te zijn. Stil te 
zijn voor God.  
Let op de woorden van Jezus die weent om Jeruzalem en het fout ziet gaan 
met die stad: ‘omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend’. De tijd 
van Gods genade niet zien is zeer ernstig. Dat blijkt ook bij Gechazi hem valt 
nu de ziekte ten deel die Naäman had. Een omkering die ons wakker moet 
schudden. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Laat zich niet kopen. Er is ernst in 
zijn aanpak, iets teders ook, hij is zelfs tot tranen geraakt. Maar dat vraagt van 
ons een besef van Gods genade. Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet bij 
elkaar verdiend, wij zijn onnutte dienstknechten.  
Gemeente, zien wij de tijd dat God naar ons omziet? Zijn liefde is zomaar om 
niet. Dat is vrede. 
Amen.  
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- lied 845 (melodie psalm 86) 

 
DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368c 

v zo bidden wij U allen tezamen 

 

g 

persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied: lied 903: 1, 3 en 6 

- uitzending en zegen 

allen zingen: 

 

- orgelspel: Allegro vivace uit Symph. I - L. Vierne 
 
 

 

 

 

Na afloop ontmoeten we elkaar in het Mariakoor,  

onder het genot van een kop koffie, - thee of limonade.  

Van harte welkom! 
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collecten 

kerk: energiekosten Grote Kerk (gas, licht, water) 
diaconie: de najaarscollecte voor zendingsorganisatie GZB. 

Kies de manier die past: 

 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. 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! 

agenda 

ma 7 nov  Kring: Preken voor tijdgenoten? | 20:00 uur | Kilwijkstraat 1  
wo 9 nov Stadsklooster | 7:15 (metten), 8:00 uur (ontbijt), 8:45 uur (lauden) | 

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 
do 10 nov  Filosofisch Café | 20:00 uur | Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 

https://filosofischcafedordrecht.nl/ 
za 12 nov Stadsconcert door Cor Ardesch op het Kamorgel | 16:00 | Grote Kerk 
  werken van Post, Matter, Welmers en Vierne | www.corardesch.nl 

zondag 13 november, 10:30 uur  

voorganger:  prof. dr. C.M. Kaashoek, Sliedrecht     
organist:  Cor Ardesch  

zondag 13 november, 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. in Zweden, Peru, Mexico, Oostenrijk en IJsland. 

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: 
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap. 

https://filosofischcafedordrecht.nl/
http://www.corardesch.nl/
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap/

