
Liturgie voor zondag 7 maart 2021 
derde zondag in de veertigdagentijd 

thema: 

DE TIEN WOORDEN : DE LIEFDE VOOR DE WET 

Marc Chagall - Mozes ontvangt de tafelen der wet 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 
m.m.v.

Gabe Hoekema - voorganger 
Eeuwe Zijlstra  -organist 

Heleen van Til - kerkenraadvertegenwoordiger 
Nynke Dijkstra en Diederik Krijtenburg - videoregistratie 

‘live’ én na afloop te volgen via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events/recording/161510760002067 



Woord van Welkom - mededelingen  - Aansteken van de kaars 
door zr. Heleen van Til, kerkenraadslid 

Muziek - Lied 284: ‘Christus, gij zijt het licht in ons leven….’ 

 
 

Woorden van begin & Inleiding op de dienst 
 

Muziek - Lied 281: ‘Wij zoeken hier uw aangezicht . God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison!….’ 

 
 

Schriftlezing - Exodus 20: 1-17  - door zr. Heleen van Til 
Toen sprak God deze woorden: 'Ik ben de 
HEER,uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen 
andere goden. Maak geen godenbeelden, 
geen enkele afbeelding van iets dat in de 
hemel hier boven is of van iets beneden op 
de aarde of in het water onder de aarde. 
Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze 
niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen 
andere goden naast mij. Voor de schuld van 
de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook 
het derde geslacht en het vierde, wanneer ze 
mij haten; maar als ze mij liefhebben en 
doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde 
tot in het duizendste geslacht. 
Misbruik de naam van de HEER,uw God, niet, 
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet 
vrijuit gaan. Houd de sabbat in ere, het is een 
heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en 
al uw arbeid errichten, maar de zevende dag 

is een rustdag, die gewijd is aan de HEER,uw 
God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor 
u, voor uw zonen en dochters, voor uw 
slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook 
voor vreemdelingen die bij u in de stad 
wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de 
hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat er leeft, en op de zevende dag 
rustte hij. Daarom heeft de HEERde sabbat 
gezegend en heilig verklaard. 
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. 
Dan wordt u gezegend met een lang leven in 
het land dat de HEER,uw God, u geven zal.  
Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel 
niet. Leg over een ander geen vals getuigenis 
af. Zet uw zinnen niet op het huis van een 
ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn 
slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat 
hem ook maar toebehoort.' 



Korte overdenking - DE TIEN WOORDEN 
 

Muziek - Lied 540: 

 

 

 

‘Het waren 10 geboden,  
 
 
die God schreef in de steen,   

 
 

het waren 10 geboden,  
 
 
voor elke vinger één. ‘ 

 

 
Schriftlezing - Psalm 19:  8 - 15  - door zr. Heleen van Til 
 

De wet van de HEER is volmaakt: dan fijn goud in overvloed, 
levenskracht voor de mens. en zoeter dan honing, 
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: dan honing vers uit de raat. 
wijsheid voor de eenvoudige. UW dienaar laat zich erdoor verlichten, 
De bevelen van de HEER zijn eenduidig: wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 
vreugde voor het hart. Maar wie kan al zijn fouten kennen? 
Het gebod van de HEER is helder: Spreek mij vrij van verborgen zonden. 
licht voor de ogen. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed 
Het ontzag voor de HEER is zuiver, niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn 
houdt stand, voor altijd. en bevrijd van grote zonde. 
De voorschriften van de HEER zijn 
waarachtig, 

Laten de woorden van mijn mond u behagen, 

rechtvaardig, geheel en al. de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, 
Ze zijn begeerlijker dan goud, HEER, mijn rots, mijn bevrijder. 
 

Korte overdenking - DE LIEFDE VOOR DE WET 
 

Muziek - orgelspel door Eeuwe Zijlstra 
 

Woorden van gebed  
 

Onze Vader 
 

  



Muziek - Lied 918: ‘Stem die de stenen breekt…Ik ben nabij, wees niet bang’ 
 

 

2 Sprak al voor nacht en dag, 
voordat ik woorden sprak, 
stem die de schepping draagt: 
Ik ben nabij, wees niet bang. 
 

3 Rondom mij in verdriet, 
dichtbij waar ik ook ben, 
angst ondermijnt mij niet: 
Ik ben het - dat is jouw stem. 
 

 Mocht ik de leegte zien, 
dan delen wij ook die. 
Ik zie en hoor je niet 
en ben niet bang: Jij bent hier. 

 

Zegenbede 
 

Muziek - Lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn…’ orgelvariaties door Eeuwe Zijlstra 
 

 
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 tij den, 
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. 

 

 

  



+++ 
MEDEDELINGEN 

 
- De collecte is voor: INLIA,  de Vluchtelingenorganisatie die, na de 
kerkasielactie in de Doopsgezinde kerk, 35 jaar geleden, aan de basis stond 
van het ‘Charter van Groningen’. Giften via de diaconie van de DG Gemeente: 
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47 
onder vermelding van datum: 7 maart 2021 en doel: INLIA 
 
- 11 maart. 19.30 uur DoRe-Café online-lezing van prof. dr. Marcel Barnard 
over: 'Voorjaarsfeest en Pasen : Liturgie en Rituelen'Via Zoom én Youtube.  
Vraag de ZOOM-en/of YOUTUBE-Link aan bij: djkrijtenburg@home.nl 
of via het emailadres van de kerk: dggroningen@gmail.com 
of telefonisch bij de koster: 050-3123053 
 
- 22 maart 19.30 uur DoRe-café met een thematisch vervolg op de 11 maart 
Op deze avond voeren de doopsgezinde, de lutherse en de remonstrantse 
pastores van Groningen samen een gesprek over de avondmaalstradities in 
hun kerken. Ook via Zoom, met dezelfde  aanvraagprocedure voor een link. 
 
- 14 maart, vanaf 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz, uit Leiden, online te volgen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33    9712 GD Groningen 
Telefoon: 050-312 30 53  
Website: https://www.dggroningen.doopsgezind.nl  
Email: 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 
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