Zondag 9 mei 6e zondag van Pasen
thema:

Hemelvaart: Hoe gewichtloos is mijn godsbeeld

Nabonidus, 5e en laatste
koning vh Babylonisch Rijk

Nabû of Nebo, god van het
Schrift, Wijsheid en Gewas

kapel vd Hemelvaart, Ahura Mazda,
Olijfberg, nu moskee god van wijsheid

Marduk (ook Bêl)
oppergod in Babylon

Ahriman, verslagen door een
Perzische held

keizer Cyrus II (de Grote)
liet Joden terugkeren

Hemelvaart met de
voetafdruk v Jezus

Doopsgezinde Gemeente Groningen
m.m.v.
voorganger – ds. Tjalling Kindt
organist - Eeuwe Zijlstra
kerkenraadsvertegenwoordiger - Paulina Roozemeijer

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

Inleidend orgelspel - ‘Merck toch hoe sterck’,& ‘Wilt heden nu treden‘
van Piet Post (1919-1979) uit zes Valeriusliederen. Orgelspel door Eeuwe Zijlstra

Welkom - mededelingen en collectedoel door Paulina Roozemeijer,kerkenraadslid
Aansteken kaars - "Wie zegt in het Licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich
nog altijd in de Duisternis; wie de ander liefheeft blijft in het Licht" - I Johannes 2: 9.

Aanvangsgebed
Openingslied - 943: 1,2,3, 6

2 Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is soeverein.
3 Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.
6 Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

Inleidende woorden
Lezen:Jesaja 46:1-7
Bel is gebroken, Nebo ligt geveld.
Eens droegen jullie hen plechtig rond,
maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren,
een zware last voor uitgeputte beesten.
Ze zijn gebroken en geveld,
ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen;
hun beelden worden weggesleept.
Luister naar mij, volk van Jakob

en al wat er van Israël nog over is van de moederschoot af door mij gedragen,
door mij gekoesterd vanaf de geboorte
Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen.
Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen,
ik zal je steunen en beschermen.
Met wie wil je mij vergelijken,

aan wie mij gelijkstellen
Met wie vertoon ik overeenkomst
Mensen schudden goud uit hun buidel
of wegen zilver af op een weegschaal,
ze nemen een edelsmid in dienst
die er een god van maakt.
Ze buigen zich neer en knielen ervoor.
Ze nemen hem op hun schouders

en torsen hem.
Waar ze hem neerzetten,
daar blijft hij staan,
hij komt niet meer van zijn plaats.
Als ze hem om hulp roepen,
antwoordt hij niet,
hij redt hen niet uit hun nood.

I Johannes 2 : 6- 14
Wie zegt in hem te blijven, behoort in de
voetsporen van Jezus te treden. Geliefde
broeders en zusters, ik houd u in deze brief
geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u
vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is
de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het
ook een nieuw gebod, omdat de duisternis
wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is
werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven.
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder
of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de
duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het
licht en komt niet ten val, maar wie de ander

haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat
zijn weg in het duister, zonder te weten
waarheen die weg voert, want de duisternis
heeft hem blind gemaakt. Kinderen, ik schrijf
u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van
zijn naam. Ik schrijf u, ouderen: u kent hem
die er is vanaf het begin. Ik schrijf u,
jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is
overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u
de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent
hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u
schrijf ik: u bent sterk, het woord van God
blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.

Zingen – Lied 791: 1, 2, 6

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.
6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Overweging
Voorbede Onze Vader
Meditatief orgelspel – ‘Geluckig is het land‘ van Piet Post. uit zes Valeriusliederen
orgelspel door Eeuwe Zijlstra

Slotlied - Lied 418: 1, 2, 3
1 God schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween
2 Niemand kan alleen,
heer uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
Naar wie vrede vragen.
Wat gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen
horen, helpen, helen, Vruchtbaar in de Heer.
3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegenbede
Muzikaal uitgeleide – ‘Laet Sangh en Spel, Tamboer en Fluyt’,
‘Com nu met Sang‘ van Piet Post (1919-1979) Uit zes Valeriusliederen
orgelspel door Eeuwe Zijlstra
MEDEDELINGEN
Collectedoel 9 mei 2021: Indonesische Broederschappen ter ondersteuning van 5 studenten
aan de DG Hogeschool in Paki, Indonesië.
Het DG Wereldcongres vindt 2022 in Semarang, Indonesië plaats. Om het Indonesiërs
mogelijk te maken hier aanwezig te zijn wil het ADS een financiële ondersteuning geven.
Giften via DG diaconie: bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47
o.v.v. datum: 9-5-2021; doel: Indonesië
Volgende week gaat voor in een online dienst: ds. Saapke van der Meer.
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. Tjalling Kindt (ad interim) // 06-2245 6538 ; tjalling.kindt@kpnmail.nl
ds. Geert J. Brüsewitz (met ziekteverlof) gjbrusewitz@gmail.com

