
Liturgie voor zondag 13 juni 2021, 10:00 uur 
‘live’ én na afloop te volgen via:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events 

 
thema: 

Twee broers 

 
Sculptuur op kerkportaal maker onbekend – [bron: Pixabay.com user Falco] 

 
Doopsgezinde Gemeente Groningen 

 

m.m.v. 
Dick van Veen - predikant 
Eeuwe Zijlstra - organist 

Beno Hofman - kerkenraadslid 
Tine de Boer - koster  

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


Inleidend orgelspel -  
 

Welkom - mededelingen en collectedoel door Beno Hofman, voorzitter kerkenraad 
 

Aansteken kaars  
 

Zang - Openingslied 274: 1, 2 

 

 

2 Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 

3 Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 

Votum en groet 
 

Openingszang - Lied 274 : 3 (zie hierboven) 
 

Inleidende woorden 
 

Gedichten uit gevangenis en kliniek 
 

Orgelspel 
 

Openingsgebed 
 

Zang - Lied 283 

 

2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3 Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 

Lezing:  Genesis 4: 1-18 
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, 
zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht 
Kaïn ter wereld. 'Met de hulp van de HEER’, 
zei ze, 'heb ik het leven geschonken aan een 
man!' Later bracht ze zijn broer ter wereld, 

Abel. Abel werd herder, Kaïn werd 
landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de 
HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook 
Abel bracht een offer; van de eerstgeboren 
dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. 



De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar 
voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat 
maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 
De HEER vroeg hem: 'Waarom ben je zo 
kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je 
goed, dan kun je toch iedereen recht in de 
ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de 
zonde op de loer, begerig om jou in haar 
greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan 
zij.' Kaïn zei tegen zijn broer Abel: 'Laten we 
het veld in gaan.' Toen ze daar waren, viel hij 
zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg 
de HEER: 'Waar is Abel, je broer?' 'Dat weet ik 
niet', antwoordde Kaïn. 'Moet ik soms waken 
over mijn broer?' 'Wat heb je gedaan?' zei de 
HEER 'Hoor toch hoe het bloed van je broer uit 
de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: 
vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar 
de aarde haar mond heeft opengesperd om 
het bloed van je broer te ontvangen, het 
bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je 

het land, het zal je niets meer opbrengen. 
Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.' 
Kaïn zei tegen de HEER: 'Die straf is te zwaar. 
U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u 
niet meer onder ogen komen, en als ik dan 
dolend en dwalend over de aarde moet gaan, 
kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.' 
Maar de HEER beloofde hem: 'Als iemand jou 
doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden 
gewroken'. En hij merkte Kaïn met een teken, 
opdat niemand die hem tegenkwam hem zou 
doodslaan. Toen ging Kaïn bij de HEER 
vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land 
ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap 
met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht 
Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad 
aan het bouwen en hij noemde die Henoch, 
naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irad. 
Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël 
was de vader van Metusaël en Metusaël was 
de vader van Lamech 

 

Zang - Psalm 139: 1, 2, 14 
 

 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoal Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen, 
en altijd weerkomt Gij mij tegen. 
 

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan u voorbij. 
O God, houdt mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 

Overweging 
 

Orgelspel 
 

Voorbede - Stil gebed - Onze Vader 
 

  



Zang - Lied 823 

  
2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 

3 Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 
doorzoekt der aarde donkere schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden . 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 

   

 

4 Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 

5 0 God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, 0 koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 

Zegenbede - uitzending en zegen 
 

Zang - Taizé-Lied 568 ‘Ubi caritas’ - Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 

 
 

Uitleidend orgelspel 
~~ 

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

MEDEDELINGEN & AGENDA 
collectedoel - De Voedselbank Giften via bankrekeningnr NL03 ABNA 0570 1425 47   

van de diaconie der Doopsgezinde Gemeente : ovv: datum 13-6-2021 & doel: Voedselbank 
dinsdag 15 juni 10:30 uur, koffiemorgen 
donderdag 17 juni 19:30 uur, grote kerkenraad  
zondag 20 juni 10:00 uur, gemeentedienst verzorgd door kerkenraad (tevens online) 
zondag 27 juni 10:00 uur, viering met ds. Tjalling Kindt (tevens online) 
dinsdag 29 juni 10:30 uur, koffiemorgen 
zondag    4 juli 10:00 uur, viering met ds. Gerke van Hiele (tevens online) 
Voor grote kerkenraad en zondagse vieringen aanmelden via: secr.dgg@outlook.com  
of via telefoon: 0595-432295 

mailto:secr.dgg@outlook.com

