
Liturgie voor zondag 25 juli 2021 
‘live’ én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events 

 
 

thema: 

De Wijngaard  
(Johannes 15: 1-13) 

 
 

 

 

wijnrankstronk uit de wijngaard  
naast de Vermaning in Sappemeer 

prent van druiventros waarop het hele  
 boek Hooglied in het Hebreeuws staat 

 

 
 

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. 

ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma - voorganger 
Janny Knol-de Vries - organist 

Beno Hofman en Vicky van der Linden - kerkenraadsvertegenwoordigers 
Jantien Groeneveld en Tine de Boer - kosters  

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


Inleidend orgelspel  - door Janny Knol-de Vries 
 

Welkom – mededelingen en collectedoel door kerkenraadslid 
 

Aansteken van de paaskaars  
met dankgebed voor de Bron van alle liefde, licht en leven waarover we straks zullen zingen. 
 

Zingen - Lied 283: 1 en 2 

 

 
1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
Zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 
 
2. En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon 
 

Votum en groet 
 

Zingen - Lied 283: 3 en 5 
 

3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend willen wij u roemen 
en dit huis zingt met ons mee. 

 

Gebed 
 

Zingen - lied 333, tweemaal 
 

 

 

  



Inleiding en bijbellezing uit O.T. Jesaja 5: 1-5 en 7 
vertaling van rabbijn Soetendorp 
 

Laat mij toch zingen 
van mijn vriend. 
Het lied van mijn vriend 
en zijn wijngaard. 
Een wijngaard had eens mijn vriend 
op een hoogte vol olie. 
Hij spitte hem om, nam de steen klompen weg 
en plantte er felrode kostelijke wijnranken. 
Middenin bouwde hij een toren 
en groef al de perskuip daar in, 
en wachtte dat hij druiven zou brengen. 
Maar hij bracht wilde druiven. 
 

Want een wijngaard van de 
heer der Machten 
is het huis van Israël. 
 

De mensen van Juda 
zijn de planten, waar Hij zo’n 
genoegen in had. 
Hij verwachtte rechtshandhaving; 
rechtvaardigheid; 
maar het werd geschreeuw 
om gewelddadigheid. 

 

Kort orgelspel 
 

Inleiding en lezing N.T. Johannes 15: 1-13 
 

“Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.  
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt 
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie 
gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. 
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn 
de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. 
Maar zonder mij kun je niets doen. 
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere 
ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. als jullie in mij blijven en mijn woorden in 
jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie  veel vrucht dragen en mijn 
leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad.  
Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt zoals ik me ook aan 
de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.  
Dit zeg ik jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.”



Zingen - lied 653: 1 en 5 

 

1. U kennen uit en tot U leven 
verborgene die bij ons zijt 
Zolang ons ‘t aanzijn is gegeven  
De aarde en de aardse tijd  
o Christus, die voor ons begin 
En einde zijt, der wereld zin 
 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
In duizend ranken uitgebreid, 
Het leven, ons in U gegeven, 
Draagt goede vruchten op zijn tijd, 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
Doorstroom ons met uw hartenbloed 

 
Overweging - Johannes 15: 1 - 13 
 

Orgelspel 
 

Zingen  - lied 793: 1, 2 en 3 

 

 
 
2. Bron van liefde, licht en leven, 
Zon die hartverwarmend schijnt, 
Woord van hogerhand gegeven, 
Trouw en teder tot het eind- 
Al zou ons een vijand haten, 
Al gaat zelfs de liefste heen, 
Liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 
 
 

 
3. Bron van liefde, licht en leven, 
Laat uw vreugde in ons zijn; 
Is de blijdschap weggebleven, 
Liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen  
Zo dat zelfs de dood niet scheidt; 
Niets kan liefde overwinnen - 
Liefde heeft de eeuwigheid. 
 

 



Voorbede, stil gebed,  onze Vader 
 

Uitzending en zegenbede  
(staande voor zover dat kan) 
 

Zingen - lied 416: 1,2 en 4 

 

 
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. 
 
 
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. 
 

 

Afsluitend 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: 25-7-2021 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 

- Tot en met 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 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 
27 juli: ontmoetingen bij koffie, thee én iets lekkers in de doopsgezinde kerk 
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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