Zondag 4 april 2021, Paasmorgen
thema:

‘Met de schrik vrij’

Aad de Haas (1920-1972) - ‘Christus verrijst uit het graf’ (statie 16), 1947-1948,
uit Sint Cunibertuskerk Wahlwiller, Zuid-Limburg

Doopsgezinde Gemeente Groningen

m.m.v.
ds Tjalling Kindt - voorganger
Eeuwe Zijlstra - organist
Annette Laver - kerkenraadsvertegenwoordiger
Nienke Dijkstra en Diederik Krijtenburg – videoregistratie
‘live’ én na afloop te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067-Doopsgezinde-Gemeente-Groningen/events

Inleidende Muziek- ‘I know that my Redeemer liveth’, uit: ‘Messiah’
van G.F. Händel (1685-1759), door The Acade,y of St. Martin in the Fields.

Welkom - Mededelingen door Annette Laver
Aansteken kaars - onder het uitspreken van de woorden:
“Want de God, die gesproken heeft: ‘Licht schijne uit het duister’, heeft het doen schijnen
in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het
aangezicht van Christus” (II Korinthiërs 4: 6, NBG-vertaling)

Aanvangsgebed
Lied 600 - “Licht ontloken aan het donker” 1, 2, 3, 4 - Orgelspel - door Eeuwe Zijlstra
2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God ge boren,
groet ons als de dageraad!
3. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood, Licht,
onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
4. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Inleidende woorden tot de bijbellezing
Lezen - Marcus 16: 1-8 ‘De opstanding‘ (NBG-vertaling)
En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria
van Magdala en Maria, (de moeder) van
Jakobus, en Salome specerijen om Hem te
gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag
der week gingen zij naar het graf, toen de zon
opging. En zij zeiden tot elkander: ‘Wie zal
ons de steen afwentelen van de ingang van
het graf?’ En toen zij opzagen,
aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld
was; want hij was zeer groot. En toen zij in
het graf gegaan waren, zagen zij een
jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed

Overweging
Voorbede

met een wit gewaad, en ontsteltenis beving
haar. Hij zeide tot haar: ‘Weest niet ontsteld.
Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisisgde.
Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats,
waar zij Hem gelegd hadden. Maar gaat
heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u
voorgaat naar Galilea’; daar zult gij Hem zien,
gelijk Hij u gezegd heeft’.
En zij gingen naar buiten en vluchtten van het
graf, want siddering en ontzetting hadden
haar bevangen. En zij zeiden niemand iets,
want zij waren bevreesd.

Lied 657 - “Zolang wij ademhalen” 1, 2, 3, 4 ; Orgelspel - door Eeuwe Zijlstra
2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.
3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegenbede
Uitleidende Muziek – ‘Hallelujah’, uit: ‘Messiah’,
van G.F. Händel (1685-1759) ; door Choir of King’s College, Cambridge

MEDEDELINGEN
Agenda
11 april Beloken Pasen 10:00 uur, online viering met ds. Hester Wouda
15 april donderdagmiddag14:30 uur, poëziekring met Tjalling Kindt
18 april zondagochtend 10:00 uur, online viering met ds.Afke Boezewinkel
21 april woensdagavond 19:30 uur, DoReCafé: beluisteren en bespreken van TV-interview
met rabbijn Marc-Alain Ouaknin (Nederlands ondertiteld).
ZOOM-Link wordt toegestuurd aan leden en belangstellenden.
25 april zondagochtend 10:00 uur, online viering met ds. Renze Pieter Yetsenga
2 mei zondagochtend 10:00 uur, online viering met Jolanda Molenaar
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Doopsgezinde Gemeente Groningen
Kerkgebouw:
Telefoon:
Website:
Email:

Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
050-312 30 53
https://www.dggroningen.doopsgezind.nl
info@dggroningen.doopsgezind.nl

Predikanten
ds. Tjalling Kindt (ad interim) // 06-2245 6538 ; tjalling.kindt@kpnmail.nl
ds. Geert J. Brüsewitz (met ziekteverlof) gjbrusewitz@gmail.com

