
Liturgie voor zondag 10 oktober 2021 
 
 

Geroepen tot...? 
 
 

 
Dorothy Day (1897 – 1980) 

 
Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 
m.m.v. 

voorganger – ds. Tjitske Hiemstra 
organist –  Wietske Koopmans 

kerkenraadsvertegenwoordigers – Beno Hofman en Durk Veenstra 
kosters – Jantien Groeneveld en Tine de Boer 

 
‘live’ én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events


Inleidend orgelspel -  D. Zipoli: 4 verzen in d-kl. 

J.S. Bach: Von Gott will ich nicht lassen BWV 658  
 

Welkom - mededelingen en collectedoel door kerkenraadslid 
 

Aansteken kaars  
 

Openingslied Lied 283: 1,2,3,4 
 

 
 

  

 
 

 
 
Bemoediging en groet 
 

  



Zingen – Lied 568a (3x: Latijn-Nederlands-Latijn) 

 
 

Daar waar liefde heerst, en vrede, 
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 

 

 
Openingsgebed 
 

Inleidende woorden 
 

Lezen: 1e schriftlezing: Rechters 6: 11-24 
 

Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op 
het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon Gideon was juist bezig 
tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed 
hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: ‘De 
Heer zij met je, dappere krijgsman.’ ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de 
Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij 
dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? 
Uit Egypte heeft hij ze geleid , zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van 
ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ Toen wendde de Heer zich 
tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’  



‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn 
familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste 
van de familie.’ De Heer antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de 
Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ Toen zei 
Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan 
een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.’ ‘Goed,’ 
antwoordde de Heer, ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’ 
Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedesemd 
brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het 
kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten 
en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden 
hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem 
gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het 
voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de 
broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep 
Gideon dat het een engel van de Heer was geweest, en hij riep uit: ‘Nee, Heer! Nee, 
mijn God! Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer!’ Maar de Heer 
stelde hem gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ Gideon bouwde 
op die plek een altaar voor de Heer, en noemde het ‘De Heer geeft rust’. Tot op de 
dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiëzer in 
Ofra. 

 

Zingen – Lied 416: 1,2 

 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

     jou nabij op al je wegen 

     met zijn raad en troost en zegen. 

     Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

     bij gevaar, in bange tijden, 

     over jou zijn vleugels spreiden. 

     Ga met God en Hij zal met je zijn. 



 

Lezen: 2e schriftlezing Matteüs 25: 35-36: “de werken van barmhartigheid” 

 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen 
naar mij toe. 
 
Samenvatting van “Alles is genade” Een biografie van Dorothy Day door Jim 
Forest (2020, Uitgeverij DAMON, Eindhoven) 
 

 
Zingen – Lied 1007 

 
 

 

 

  
 

 



Overdenking  
 

Orgelspel – J. Langlais: Prélude au Kyrië 
 

Voorbede – Stil gebed - Onze Vader 
 

Zingen – Lied 1005: 1 (Ned.) 2,3, (Engels) 4,5 (Ned.) 
 

 



  

 

  
 
Zegenbede  

 

Zingen – Lied Vrede wens ik je toe 

 

 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 

Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 

 



Uitleidend orgelspel (gelieve nog even te blijven zitten): 
J.S. Bach: Adagio d-kl. 

Na het orgelspel gaat de camera uit en is er ‘Open Ruimte’ waarin 
kerkgangers de gelegenheid krijgen iets te zeggen (vanwege privacy 
niet in de live stream) 

++++ 

Agenda komende tijd: 

- Zo 17 okt. 10.00 uur Oecumenische Cantatedienst in de Martinikerk,
geen dienst in de Doopsgezinde kerk.

 - Di 19 okt. 17.30 uur Doperse Dis; maaltijd voor dak- en thuislozen
- Do 21 okt. 15.00 uur Poëziekring
- Zo 24 okt. 10.00 uur Doopdienst met ds. Tjalling Kindt
- Do 28 okt. 19.30 uur Ouaknin kring
- Zo 31 okt. 10.00 uur Dienst met ds. Jaap Brüsewitz
- Di 2 nov. 10.30 uur Koffiemorgen
- Zo 7 nov. 10.00 uur Gedachtenisdienst met ds. Renze Yetsenga

Doopsgezinde Gemeente Groningen 
Oude Boteringestraat 33 

9712 GD Groningen 
Telefoon: 050 312 30 53 

Website: www.dggroningen.doopsgezind.nl 
Email: info@dggroningen.doopsgezind.nl 

Collecte van deze zondag is voor de Doopsgezinde Zending. 
Giften via de Diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Groningen: 
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47
onder vermelding van: datum: 10-10-2021 en doel: Zending




