
 
 

DORDTSE KROONBEDE 2021 
Interkerkelijke gebedsdienst in het kader van Prinsjesdag 

 

 
Maandag 20  september, 20.00 uur, Augustijnenkerk 

 
Gebed voor landelijke en lokale overheden,  
onderwijs en geestelijke gezondheidszorg



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: 

Ds. Erik Groeneveld (geestelijk verzorger PZC Dordrecht) 
 

Gebedsintenties: 
Rik van der Linden (wethouder gemeente Dordrecht ) 
Peter Heijkoop (wethouder gemeente Dordrecht) 
Toine Jimkes (adj. directeur stedelijk Dalton 
Lyceum)  
Paul Verburg  (regiodirecteur Zuid bij Eleos)  

 
Voorbeden: 

Ds A.J. van den Herik (predikant Augustijnenkerk) 
Erika Van Nes (schoolgebedsgroep Bavinckschool) 
Annie Koning (contextueel therapeut bij De Hoop GGZ) 

 
Muzikale bijdrage: 

Wim Bevelander (zang)  
Hans Okkerse (orgel) 
Jeanette Jelier (fluit)



Inleidend orgel- en fluitspel Sonate V - G.F. Händel 
 
Welkom - Wiebe van Horssen, coördinator Missie Dordt 
 
Openingsgebed  

Luisterlied Redemption (Johnny Cash)  
     - Wim Bevelander  

 
From the hands it came down 
From the side it came down 
From the feet it came down 
And ran to the ground 
Between heaven and hell 
A teardrop fell  
In the deep crimson dew 
The tree of life grew 
 
And the blood gave life 
To the branches of the tree 
And the blood was the price 
That set the captives free 
And the numbers that came 
Through the fire and the flood  
Clung to the tree 
And were redeemed by the blood 
 
From the tree streamed a light 
That started the fight 'Round the tree grew a vine 
On whose fruit I could dine 



My old friend Lucifer came 
Fought to keep me in chains 
But I saw through the tricks 
Of six-sixty-six 
 
And the blood gave life 
To the branches of the tree 
And the blood was the price 
That set the captives free 
And the numbers that came 
Through the fire and the flood  
Clung to the tree 
And were redeemed by the blood 
 
From his hands it came down 
From his side it came down 
From his feet it came down 
And ran to the ground 
And a small inner voice  
Said "You do have a choice." 
The vine engrafted me 
And I clung to the tree 

 
Schriftlezing Mattheüs 5:1-12 (BGT) 

 
Bergrede 
51 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg 
op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich 
heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
 
 



3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten  
naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God  
genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid  
vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult 
rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 
Samenzang God roept ons allen tot de daad  
     - Gezang 474:1, 3 

 
God roept ons allen tot de daad. 
Zijn werk wacht; treedt dan aan, 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 



Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint, die waagt. 
En wie zichzelve geven wil, 
door 't donker vlammen draagt. 
 
God roept, en wat de mensen scheidt, 
dat zij geen scheiding meer. 
Zijn liefde houd' ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint, 
en in een elk die Hem behoort, 
het nieuwe rijk begint. 

 
Meditatie 
 
Orgel- en fluitspel Cantilène Pastorale - A. Guilmant 
 
Samenzang Prijs Adonaï - Opwekking 638 
 

Wie is als Hij 
De Leeuw maar ook het Lam 
Gezeten op de troon 
Bergen buigen neer 
De de zee verheft haar stem 
Voor de allerhoogste Heer 
 
Prijs Adonai 
Wanneer de zon opkomt 
Totdat zij ondergaat 



Prijs Adonai 
Alle naties van de aard 
Alle heiligen aanbid Hem 

 
Voorbeden 
 

Steeds worden gebedsintenties genoemd, waarna de 
gebeden worden afgesloten met de woorden: 
 
Voorganger: Zo bidden wij samen 
Allen: Heer, verhoor ons! 
 
 
Thema: De (lokale) overheid 
  Ingeleid door Peter Heijkoop/Rik vd Linden 
  Gebed - Ds A.J. vd Herik 
 
Thema: Het onderwijs 
  Ingeleid door Toine Jimkes 
  Gebed - Erika van Nes 
 
Thema: De geestelijke gezondheidszorg 
  Ingeleid door Paul Verburg 
  Gebed - Annie Koning 

 
De gebeden worden afgesloten met een 
gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader 
 



Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Luisterlied Forever young (Bob Dylan)  
    – Wim Bevelander 

 
Dat God je zeeg’ne en behoede 
Dat Hij je wensen honoreert 
Dat je mag oogsten van het goede 
Dat je zelfs distribueert 
Dat je zult stralen als de sterren  
Zonder hoogmoed, schone schijn 
Dat je vooral…. Voor altijd jong mag zijn 
 
Dat rechtvaardigheid je leidt 
En dat je nooit voor leugens zwicht 
Dat de waarheid je kompas is 
Je omringt wordt door het Licht 
 
 



Dat je moedig bent en dapper 
Rechtop, sterk, zonder chagrijn 
Dat je vooral… voor altijd jong mag zijn 
 
Voor altijd jong, voor altijd jong 
Blijf vooral… voor altijd jong 
 
Dat je altijd veel om handen hebt 
Met ieder staat op goede voet 
Stevig in je schoenen 
Als er iets veranderen moet 
Laat je hart vol vreugde zingen 
Op een meezingbaar refrein 
Dat je vooral… voor altijd jong mag zijn 
 
Voor altijd jong, voor altijd jong 
Blijf vooral… voor altijd jong 

 
 

Samenzang  Heer, U bent mijn leven  
    – GK Gezang 61 
 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
 



Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit 
los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,  
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefde en kracht.  
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;  
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Zegenbede  

Uitleidend orgel- en fluitspel Badinerie - J.S. Bach 

 
 

Na afloop is er gelegenheid om een gift te geven, dat 
kan in de aanwezige schaal, maar ook digitaal op IBAN 

NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt. 
 

Ivm de coronamaatregelen is er geen koffie na de dienst. 
 
  

https://dordtsekerken.us19.list-manage.com/track/click?u=03b696746a0dbc9f39905ad32&id=7af1082623&e=3f71e49c40


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Dordtse Kroonbede is een initiatief van de  
Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt in 

samenwerking met het Platform Dordtse Kerken.  
De Werkgroep Stadsgebed is in 2003 ontstaan vanuit het 
Evangelisch Contact Dordrecht en inmiddels uitgegroeid 
tot een krachtig interkerkelijk netwerk met verschillende 

bijeenkomsten door het jaar heen. Zo organiseert de 
werkgroep de jaarlijkse Week van Gebed (m.m.v. Missie 
Nederland) en de Nacht van Gebed (m.m.v. Open Doors). 

Voor meer informatie: missiedordt.nl/stadsgebed 

https://missiedordt.nl/stadsgebed
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