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Inleidend orgelspel  - door Gert Hendriksen 
 

Welkom - mededelingen en collectedoel door kerkenraadslid 
 

Aansteken kaars  
 

Openingslied Lied 281, 1 en 10: ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 

 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
10 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 

Bemoediging 
 

Zingen Lied 276, 1en 3: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 

 

 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
3 Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 

Openingsgebed 
 

Zingen - Lied 275, 1 (2x): ‘Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig’ 

 

 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 
en hoe onzegbaar ons nabij. 

 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 

 
onder uw vleugels rusten wij. 

 

Inleiding - over de levenstrap  (zie illustratie voorkant) 
 



Lezen - Marcus 5, 22-43 
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus 
heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus 
zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte 
hem dringend: 'Mijn dochter ligt op sterven; 
kom haar de handen opleggen om haar te 
redden en te zorgen dat ze in leven blijft.' Hij 
ging met hem mee. Een grote menigte volgde 
hem en verdrong zich om hem heen. Onder 
hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan 
bloedverlies leed. Ze had veel ellende 
doorgemaakt door de behandeling van allerlei 
artsen, aan wie ze haar hele vermogen had 
uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had 
gehad; integendeel, ze was alleen maar 
achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en 
ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn 
bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: 
‘Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal 
ik al gered worden’. En meteen hield het bloed 
op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam 
dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde 
ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er 
kracht uit hem was weggestroomd. Midden in 
de menigte draaide hij zich om en vroeg: 'Wie 
heeft mijn kleren aangeraakt?' Zijn leerlingen 
zeiden tegen hem: 'U ziet dat de menigte zich 
om u verdringt en dan vraagt u: ''Wie heeft mij 
aangeraakt?'" Maar hij keek om zich heen om 
te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang 
was geworden en stond te trillen omdat ze wist 

wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem 
toe en viel voor hem neer en vertelde hem de 
hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: 'Uw 
geloof heeft u gered; ga in vrede en wees 
genezen van uw kwaal.' Nog voor hij 
uitgesproken was, kwamen enkele mensen 
tegen de leider van de synagoge zeggen: 'Uw 
dochter is gestorven, waarom valt u de meester 
nog lastig?' Maar Jezus hoorde dat en zei tegen 
de leider van de synagoge: 'Wees niet bang, 
maar blijf geloven.' Hij stond niemand toe om 
met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus 
en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen 
bij het huis van de leider van de synagoge en 
zagen daar een groep mensen die luid 
ston¬den te huilen en te weeklagen. Hij ging 
naar binnen en zei tegen hen: 'Waarom maken 
jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is 
niet gestorven, het slaapt.' Ze lachten hem uit. 
Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en 
ging met de vader en moeder van het kind en 
de leerlingen die bij hem waren de kamer van 
het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind 
vast en zei tegen haar: 'Talita koem!' In onze 
taal betekent dat: “Meisje, ik zeg je: ‘sta op’!” 
Meteen stond het meisje op en begon heen en 
weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was 
met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het 
hart dat niemand dit te weten mocht komen, 
en zei dat ze haar te eten moesten geven. 

 

Zingen - Lied 179: ‘Meisje sta op’ 

 

2 Meisje sta op, want je slaapt niet meer, 
een stem riep je weg uit je dromen. 
Luister, dan hoor je de woorden weer: 
de wind zingt ze na door de bomen. 
Want het licht wil je zien 
en de wind wil je strelen, 
speel met de wind in het licht van de zon. 
3 Meisje sta op, want je slaapt niet meer, 
je droomde, je dagdroomde even. 
Meisje sta op, want je droomt niet meer, 
veel meer dan een droom is het leven. 
Nee, je droomt niet, je leeft 
in het huis van je vader, 
huis om te leven en kind in te zijn. 



Overpeinzing 
 

Orgelspel 
 

Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader in de hieronder staande versie: 
God, Verborgen Aanwezig 
Dat uw Naam aan het licht komt 
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart 
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid 
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben 
om onze bestemming te leven 
Dat wij elkaar durven vergeven  
en niet laten vallen 

maar zoeken naar vrede 
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt 
maar verbonden blijven met U. 
Geef ons daartoe de moed en de spankracht 
het geloof, de hoop en de liefde 
die van U komen 
Vandaag en alle dagen 
totdat alles is voltooid. Amen 

Zingen - Lied 691, 1 en 3: ‘De Geest van God waait als een wind’ 

 

 

1 De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 
3 In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

 

Uitzending en zegenbede 
 

Zingen - Zangen van Zoeken en Zien 147, (2x): ‘Vrede wens ik je toe’ 

 
 

Uitleidend orgelspel - door Gert Hendriksen 

  



MEDEDELINGEN 

- Het collectedoel van deze zondag is: de Braziliaanse kinderen die door de DGG financieel 
geadopteerd worden. Giften via de diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Groningen 
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47  
onder vermelding van datum: 4-7-2021 en doel: Adoptie 

AGENDA 
- Van zondag 11 juli t/m dinsdag 24 augustus verzorgen de binnenstadskerken het 
oecumenisch zomerprogramma met als thema ‘Reizen’. Iedere dinsdagochtend is er een 
zomerbijeenkomst.Op de zondagen zijn er gezamenlijke vieringen, waarbij de Kleine 
Oecumene een aparte binnencirkel vormt. Er is een folder met uitgebreidere informatie. 
Deze folder ontvangt u per email of - als u niet over email beschikt - per post. Ook ligt er een 
aantal in de kerk om mee te nemen. Als u een folder per post wilt ontvangen ook al heeft u 
email ,vraagt u er dan om bij de koster op onderstaand telefoonnummer of emailadres. Zij zal 
u dan een exemplaar toesturen. 
 

Zomerdiensten van Kleine Oecumene  (op 11 juli en 15 & 22 aug afwijkende aanvangstijd) 
- Zondag 11 juli, 14.00 uur, Erik-Jan Stam, ‘De hemelvaart van Elia’, Fonteinkerk, Broedergem. 
- Zondag 18 juli, 10.00 uur, voorganger onbekend doopsgezinde kerk 
- Zondag 25 juli, 10.00 uur, voorganger onbekend, doopsgezinde kerk 
- Zondag 1 aug., 10.00 uur, Yvonne Hiemstra, ‘Zwerftocht door de woestijn’, lutherse kerk 
- Zondag 8 aug., 10.00 uur, G. Brandorff, Voorbij de vanzelfsprekendheden, lutherse kerk 
- Zondag 15 aug, 10.30 uur, Lense Lijzen, ‘Reizen naar de toekomst’, remonstrantse kerk 
- Zondag 22 aug, 10.30 uur, Lense Lijzen, ‘Reizen naast de weg’, remonstrantse kerk 
 

dinsdagochtendprogramma binnenstadskerken, telkens om 10.00 uur 
13 juli: ‘Langs’s Herenwegen: Volksdevotie als krans rond het Liturgisch Jaar’, rkk, Radesingel 4 
20 juli: ‘De reizen van Maria Magdalena’, oud-katholieke kerk, Witte de Withstraat 2 
27 juli:  thema en inleider onbekend 
3 aug: ‘Christus, wereld en kunst’ pkn, Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 
10 aug: ‘Geloven op reis; de verbanning van remonstranten’ remonstrantse kerk, Coehoorns. 14 
17 aug: ‘Pelgrimage als geestelijke reis in Groningen’ Russisch Orthodoxe Kerk, Ganzevoorts. 2 
24 aug: ‘Pelgrimage en Toerisme’ pkn, Martinikerk, Martinikerkhof 3 

----------- 
Doopsgezinde Gemeente Groningen  
website:https://www.dggroningen.doopsgezind.nl 
kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen,  
tel. koster: 050-312 30 53  
email koster: info@dggroningen.doopsgezind.nl 
Predikanten ds. Tj. Kindt (ad interim) 06-2245 6538 ; tjalling.kindt@kpnmail.nl 

 ds. G.J. Brüsewitz (met ziekteverlof) gjbrusewitz@gmail.com 
ds. Tjalling Kindt heeft vakantie van 28 juni tot en met 11 juli 
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