
 
Liturgie voor zondag 18 juli 2021 

 

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

 
thema: 

Waar is de wijsheid te vinden? 

 

        
 
 

 
Zomerdienst van de Doopsgezinde gemeente Groningen 
in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente 

de Lutherse gemeente Groningen en 
de Remonstrantse gemeente van Groningen 

 

 

m.m.v. 
Gabe Hoekema - voorganger 
Janny Knol-de Vries - organist 

Beno Hofman en Diederik Krijtenburg - kerkenraadsvertegenwoordigers 
Emma van der Schoot-Hakkaart en Egbert Huizinga – kosters 

 
  

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


Inleidend orgelspel  - door Janny Knol-de Vries 
 

Welkom – mededelingen en collectedoel door kerkenraadslid 
 

Aansteken kaars  
 

Openingslied - Lied 274, 1 en 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. 

 

Woorden van begin 
 

Zingen - Lied 274, 3 
 

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.  
 

Woorden van bezinning en gebed 
 

De vraag in deze dienst: Waar is de wijsheid te vinden? 
 

Zingen - Lied 316, 1 en 4 

 

1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

  



Lezen – 1 Koningen 3, 15 – 27 

Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in 
Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en 
vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. 
Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor. De eerste vrouw vertelde: 'Staat u mij 
toe , heer, deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. In dat huis heb ik in haar bijzijn een kind 
ter wereld gebracht. Drie dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren daar samen; er was 
niemand anders in huis, alleen wij tweeën. Maar haar kind is 's nachts doodgegaan, want zij 
was erop gaan liggen. Toen is ze midden in de nacht opgestaan en heeft ze mijn kind bij me 
weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind in haar armen en legde mij haar dode kind in de 
armen. Toen ik de volgende ochtend mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. 
Maar toen ik het nog eens goed bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had.' 
'Dat is niet waar!' zei de andere vrouw. 'Het levende kind is van mij en het dode van jou.' 'Niet 
waar!' zei de eerste. 'Het dode is van jou en het levende van mij.' Zo bepleitten ze ieder hun 
zaak bij de koning. De koning nam het woord en zei: 'De een zegt: "Mijn kind leeft en het jouwe 
is dood," en de ander zegt: "Nee! Het dode kind is van jou en het levende van mij."' En hij 
beval: 'Breng mij een zwaard.' Er werd hem een zwaard gebracht, en toen zei hij: 'Hak het 
levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft.' De echte moeder van het levende kind kon 
de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep uit: 'Nee, heer, ik smeek 
u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!' De ander zei: 'Als ik het niet krijg, 
krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!' Maar de koning deed de volgende uitspraak: 
'Het zal niet gedood worden. Geef het levende kind aan háár, want zij is de moeder.' 
 

Korte overweging bij de lezing 
 

Zingen - Lied 846, 1 en 2 

 

1.De wijsheid van vóór alle tijden 
spreekt luid en dringend haar woord. 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 
zij komt en klopt aan de poort. 
Zij is op de hoogten getreden, 
zij roept op de pleinen der steden 
en al wie oren heeft hoort. 
 

2.‘Ik wil aan de mensen onthullen 
wat waar is, edel en goed. 
En allen die luisteren, zullen 
mij volgen, ’t licht tegemoet. 
Het recht zal op aarde geschieden 
en vrees en geweld zullen vlieden 
waar ik het leven behoed.’ 

 
 

 



Lezen – Spreuken 8, 1-4 

Roept Wijsheid niet, 
laat Inzicht haar stem niet horen? 
Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, 
bij het kruispunt van de wegen. 
Bij de poorten van de stad, bij de ingang, 
bij de toegangswegen klinkt haar stem: 
'Mensen, tot jullie roep ik, 
ik richt mij tot iedereen.' 
 

Zingen - Lied 846, 5 en 6 

 

5.De opperste wijsheid, de vrouwe 
die hoog is, edel en rein 
heeft hier haar paleis laten bouwen 
en open hof zal het zijn. 
O kom tot de zeven pilaren, 
eenvoudigen, dolende scharen, 
breek brood, drink bloedrode wijn. 
 
6.Ja, hier is het leven te winnen 
dat opweegt tegen de dood, 
de dienst van de hemelse minne 
die God van oudsher gebood, 
de stralende vrouwe, de schone, 
de wijsheid die bij u wil wonen 
en zelf aan tafel u noodt. 

 

Korte overweging bij de lezing 
 

Moment van stilte 
 

Orgelspel 
 

Open ruimte met wellicht antwoorden op de vraag: Waar is wijsheid te 
vinden? 
 

Woorden van gebed  



Slotlied: 422: 1 en 3 

 

 
1.Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
3.Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
Zegenbede: Lied 416 

 

 
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. 
  
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
Orgelspel - door Janny Knol-de Vries  



MEDEDELINGEN 

Dit jaar is het gezamenlijke collectedoel de Open Hof in Groningen.  
Ooit begonnen als diaconaal-pastoraal centrum is de Open Hof vandaag de dag een 
opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Ze wil een plek van ontmoeting, ondersteuning, 
inspiratie en hoop zijn in de stad. 
Giften graag via de diaconie van de Doopsgezinde Gemeente Groningen 
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47  
onder vermelding van datum: 18-7-2021 en doel: Open Hof 
 
U kunt uw gift ook rechtstreeks naar de Open Hof overmaken op NL80 INGB 0007 6094 91 
t.n.v. Stichting Vrienden van de Open Hof te Groningen. 
 

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 15 & 22 aug afwijkende aanvangstijd) 
- Zondag 25 juli, 10.00 uur, Saakjen van Hoorn, 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 
 

*voor de (zomer)diensten in de lutherse kerk op 1 en 8 augustus moet men zich tevoren 
aanmelden. Aanmelden graag uitsluitend via info@elgg.nl, tot uiterlijk zaterdag 17.00 uur, met 
naam en telefoonnummer. Dit geldt ook voor de ambtsdragers. 
 
dinsdagochtendprogramma binnenstadskerken, telkens om 10.00 uur 
20 juli: ‘De reizen van Maria Magdalena’, oud-katholieke kerk, Witte de Withstraat 2 
27 juli:  Koffiebijeenkomst in de mennozaal van de doopsgezinde kerk ( zonder inleider en 
thema vanwege ziekte predikant) 
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 
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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 (met ziekteverlof) tjalling.kindt@kpnmail.nl 

    ds. G.J. Brüsewitz (met ziekteverlof) gjbrusewitz@gmail.com 
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