
Liturgie 30 mei 2021 - Zondag Trinitatis

’Nicodemus’

Jezus & Nicodemus (2x) - links: William Hole (1846-1917)/rechts: Henry Tanner (1859-1937)

Doopsgezinde Gemeente Groningen

m.m.v.
voorganger - ds. Iris Speckmann

organist – Eeuwe Zijlstra
 kerkenraadsvertegenwoordiger – Diederik Krijtenburg

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

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


SAMENROEPEN 

Muziek - 'Fantasia a giusto Italiano', van Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 

orgel: Eeuwe Zijlstra; hobo: Mark Tersteeg; opname in Grote Kerk van Harlingen, jan. 1997

Woord van welkom - door Diederik Krijtenburg 

Aansteken van de kaars

Inkeer & Bemoediging en groet

Zang -  Lied 287: 1 ’Rond het licht dat leven doet’ Rond het licht dat leven doet

groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor- of tegenspoed

zegen zoekt, mag binnentreden, –

bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis.

Gebed - Beroep op God’s Barmhartigheid

Zang - Lied 287: 2,3
2 Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest! 

3 Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

HOREN

Eerste Schriftlezing - Psalm 104: 24-35
Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, 
door u gemaakt om ermee te spelen.
En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
Geeft u het, dan doen zij zich te goed,

opent zich uw hand, 
dan worden zij verzadigd.
Verberg uw gelaat 
en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem 
en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof 
dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.
De luister van de HEER 
moge eeuwig duren,



laat de HEER zich verheugen 
in zijn werken.
Hij richt zijn oog op de aarde 
en zij beeft,
hij raakt de bergen aan 
en zij stoten rook uit.
Voor de HEER wil ik zingen 
zolang ik leef,
een lied voor mijn God 

zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
Zondaars zullen van de aardbodem 
verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen 
niet meer bestaan.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Halleluja!

Zang - Lied 981: 1,2,3 ‘ Zolang er mensen zijn op aarde’
1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Tweede Schriftlezing -  Evangelie naar Johannes 3: 1-8
Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse 
leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam 
in de nacht naar Jezus toe: 'Rabbi,' zei hij, 
'wij weten dat u een leraar bent die van God 
gekomen is, want alleen met Gods hulp kan 
iemand de wondertekenen doen die u 
verricht.' 
Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen 
wie opnieuw wordt geboren, kan het 
koninkrijk van God zien.' 
'Hoe kan iemand geboren worden als hij al 
oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet 
voor de tweede keer de moederschoot 

ingaan en weer geboren worden?' 
Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker 
u: niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit 
water en geest. Wat geboren is uit een mens
is menselijk, en wat geboren is uit de Geest 
is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei 
dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten 
worden. De wind waait waarheen hij wil; je 
hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is 
het ook met iedereen die uit de Geest 
geboren is.'

Zang - Lied 695: 1,3 ‘Heer raak mij aan met uw adem’
1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.



3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Overdenking

ANTWOORDEN

Voorbeden met stil gebed en Onze Vader

Zang - Lied 982: 2,3 ‘In de bloembol is de krokus’
2 Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

3 In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Zegen
Muziek -  'Andante pastorale', van Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901) 
orgel: Eeuwe Zijlstra; hobo: Mark Tersteeg; opname in Grote Kerk van Harlingen, januari 1997

+++

MEDEDELINGEN – zie ook de nieuwsbrief van 27 mei
Collectedoel 30 mei: financiële adoptie Braziliaanse kinderen 
Giften via de DG diaconie.: bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47 
o.v.v. datum: 30-5-2021; doel: adoptie.

6 juni, zondagochtend 10:00 uur, viering mét kerkgangers olv ds. Tjalling Kindt (tevens online) 
Er kunnen weer 30 mensen in de kerkzaal. Opgave bij de secretaris: secr.dgg@outlook.com

Doopsgezinde Gemeente Groningen
kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen 
telefoon: 050-312 30 53 
website: https://www.dggroningen.doopsgezind.nl 

e-mail: 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
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