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7e Zondag van Pasen Thema: 24 mei 2020 
‘The Society of Mutual Admiration’  

of:  
‘Het Genootschap ter Bevordering van de  

Wederkerige Bewondering’ 

 
Liturgie voor een huisdienst; enkele opmerkingen vooraf: 

 

Welkom zuster, broeder !  
 

• Overweeg deze huisdienst op het gebruikelijke tijdstip als andere jaren te houden. 
Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder 
groot.  

 

• Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, 
één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 

• Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. Misschien wel de kaars van twee 
weken geleden, symbool van de opstanding, de overwinning om de doodse 
krachten  

 

• Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een 
gedicht) om en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in 
stilte overdenken.  

 

• Overweeg bij welk onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten.  
 

• De collecte is bestemd voor:  
 

• Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden, en enkele mededelingen.  
 

• Mede namens de Doopsgezinde Gemeente Groningen wens ik u een goede zondag 
toe!   

Ds. Tjalling Kindt, predikant a.i. Doopsgezinde Gemeente Groningen
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DE GEMEENTE KOMT IN GEDACHTE SAMEN 

 

• Vangen wij aan  met een moment van aandacht en stilte, eventueel met het 
aansteken van een kaars  

• Aanvangswoorden 
Stellen wij ons open voor de ervaring, ‘dat niemand leeft voor zichzelf, en niemand 
sterft op zichzelf,, maar dat wij worden aangelicht door leven groter dan onszelf door 
het leven en sterven van onze heer Jezus Christus.  
 

• Gebed:  
God, op deze zondag na Hemelvaart, een week voor Pinksteren, vieren we dat u ons in 
mensen nabij komt in de beweging naar ons toe, in het leven van Jezus, door met ons 
het vreugdevolle leven te delen en het lijden, en weer van ons af, in zijn Hemelvaart 
om ons vervolgens weer nabij te zijn in de gestalte die u in Christus aanneemt in de 
Gemeente. 
Zo willen wij een gemeenschap zijn die bij elkaar de verwondering gaande houden 
waar u oplicht in ons menszijn. En willen we bij elkaar ook de opmerkzaamheid gaande 
houden waar uw aanwezigheid lijkt te doven. 
En daarom is ons gezamenlijk openstellen voor uw licht, vanouds ook een wederkerige 
vermaning, trouw te blijven om uw werk in deze wereld te vervullen. Uw opdracht aan 
Christus in ons. Amen 
 

• We zingen of lezen NL: 663,1+2 ‘Al heeft Hij ons verlaten  
 

 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

• We lezen Johannes 14:1-15 in de vertaling van de Naardense Bijbel.  
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Het griekse woord, vertaald met ‘verheerlijken’, betekent ‘schitteren’of ‘laten schitteren’. 
‘Shinen’ zou ook een mooie vertaling zijn, want daar gaat het eigenlijk om: shinen als de 
zon. God laat Jezus schitteren, Jezus laat God schitteren, en neemt de mensen die hem zijn 
toevertrouwd mee in die schittering. 
Wonderlijk effect is dat die wederkerige schittering haat teweeg brengt bij ‘de mensen die 
van de wereld zijn’. 
Vraag aan ons: hoe schitterend heb ik antwoord gegeven op de vraag die het Leven mij 
stelde, en op welke momenten bracht dat haat teweeg, en paste ik mij toen aan, of voelde 
ik mij ‘behoed voor de boze’, voor de tegenkrachten. 
 
1) Als Jezus dit alles heeft uitgesproken heft hij zijn ogen ten hemel en zegt:Vader, het uur 
is gekomen;verheerlijk uw zoon,opdat de zoon ú mag verheerlijken, 2) en, zoals gij hem 
zeggenschap hebt gegeven over alle vlees,dat hij aan hen mag geven al wat gij gegeven 
hebt aan hem:eeuwig leven! 3) Maar dit ís het eeuwige leven: dat zij ú kennen,de enige, de 
waarachtige God,én hem die gij gezonden hebt,-Jezus, (de) Gezalfde. 4) Ík heb u op aarde 
verheerlijkt door het werk te voltooien dat gij mij te doen hebt gegeven; 5) verheerlijk nu 
gij mij, Vader,(daar) bij uzelf, met de heerlijkheid die ik had bij u voordat de wereld was. 6) 
Uw naam heb ik geopenbaard aan de mensen die gij mij hebt gegeven uit de wereld; zij 
waren van u en aan mij hebt gij ze gegeven; en uw woord hebben zij bewaard; 7) nu 
erkennen zij dat alles wat gij mij hebt gegeven van bij u is, 8) omdat ik uitspraken die gij mij 
hebt gegeven heb gegeven aan hen,en zij nemen ze aan en erkennen in waarheid dat ik 
van bij u ben uitgegaan: zij geloven erin dat gíj mij hebt gezonden.* 9) Ík bid voor hen; niet 
voor de wereld bid ik nee, voor wie gij mij hebt gegeven,omdat ze van u zijn; 10) al het 
mijne is van u en het uwe is van mij; in hen ben ik verheerlijkt. 11) Ik ben niet meer in de 
wereld, zij zijn in de wereld en ík kom tot u. heilige Vader, houd hen die gij mij hebt 
gegeven, één met uw naam, opdat zij één zijn zoals wij. 12) Zolang ik bij hen was heb ík hen 
die gij mij hebt gegeven één gehouden met uw naam: ik heb gewaakt en niemand van hen 
is verloren gegaan behalve de zoon der verlorenheid,en zo wordt de Schrift vervuld; 13) 
maar nu kom ik tot u, en dit alles spreek ik uit in de wereld opdat zij mijn vreugde vervuld 
in zich mogen hebben. 14) Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld is hen gaan haten, 
-omdat ze niet van deze wereld zijn, zoals ík niet van deze wereld ben; 15) ik bid niet dat gij 
hen weghaalt uit de wereld, nee, dat gij hen behoedt voor de boze; 
 

• Overdenking: 
Ik maakte ooit eens in Amerika, 20 jaar geleden alweer, de oversteek op een veerboot. 
Ik geloof dat de selfies er nog niet waren, maar met zon, zee, water, golven, maakten 
wij drieën stralende foto’s van elkaar, we lichtten op in elkaars lenzen zogezegd en zo 
werden we vastgelegd. 

Tot deze glorie werd doorgeprikt door een passant op de boot, die de scène voorzag 
van dodelijk commentaar: “Oh ‚You are members of the mutual admiration society” 
een spreekwoordelijke benaming voor die kring van mensen die elkaar vasthouden in 
wederkerige bewondering. 

Je kunt je afvragen of dat in dit Johannesevangelie ook het geval is. God laat Jezus 
schitteren in de taak waarvoor hij is uitverkoren. Jezus laat God schitteren door de 
voortreffelijke manier waarop hij deze opdracht vervuld heeft, en dan nu de bede aan 
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God, nu Jezus op het punt staat de wereld te verlaten, het schitterende plan van God 
in deze wereld aan de Gemeente door te geven. 

Dat gaat naar Pinksteren. Dan worden we uitgenodigd om ‘Members of the Mutual 
Admiration Society’, te worden, leden van het ‘Genootschap ter Bevordering van de 
Wederkerige Bewondering’  

Ik weet niet of u er wel eens over gedacht heeft, uzelf, als gemeentelid, te 
beschouwen als lid van dat genootschap: dat je deel uitmaakt van het één zijn, zoals op 
oude prenten de drie-ene God wordt afgebeeld, van God, Zoon en Heilige Geest. Vaak 
afgebeeld als hazen die in een cirkel achter elkaar aan draven. Ze wisselen zo snel in 
hun rondedans, je kan de een niet meer van de ander onderscheiden, net als bij de 
wervelende, voortrollende woorden van Johannes. Ik in U, U in mij zij in mij wij in hen, 
wij in U, niet bij te houden, het duizelt je als je buiten de woorden blijft, tot 
meebeweegt in de drie-eenheid van God Mens en Geest.  

Het is wel heel gewaagd om er ook maar over te denken om mee te doen met die 
rondedans van God, door God te laten schitteren.  

Tot je bedenkt dat God, ons ten dans vraagt. “Niet u hebt mij uitgekozen maar ik u”, 
zegt Jezus ergens in het Johannesevangelie. En natuurlijk, God in Jezus is dol op 
muurbloemen, niemand wordt uitgesloten, zeker niet zij die buitengesloten zijn, maar 
daar is natuurlijk wel een eind aan.  

Het is als deelgenoot in de gemeente net als vroeger op dansles of op feestjes, als je 
muurbloem blijft gebeurt er niet veel. Je moet wel insteken. En dat is Pinksteren, dat je 
Jezus niet alleen laat dansen in het genootschap van wederkerige bewonderaars. Maar 
dat je zijn dans voortzet.  
God laten schitteren gebeurt op het scherp van de snede, leert het leven van Jezus 
ons. En Heilige Geest is die moed die een mens opbrengt om het leven dat groter is 
dan jij te laten oplichten in je keuzes. 
Mensenrechten, de eerbied voor de schepping. Als we de aarde en het leven op aarde 
laten schitteren, dan laat die aarde ons delen in die schittering. 

Of, wonderlijke gedachte: in deze tijd lijkt het wel of we verleerd zijn God te laten 
schitteren in zijn schepping, in zijn menselijkheid. De wederkerigheid verleerd zijn. Dat 
wij het God niet meer gunnen te schitteren in de natuur, in menselijke waardigheid, in 
respect voor het eigene van dieren en de plantaardige en de minerale opbouw van het 
huis. 

En zou het kunnen zijn dat daarom de schepping ook wat lijkt weg te kijken, en ons 
daarom haar stralende blik onthoudt, en sterker nog, ik durf het bijna niet te zeggen, 
dat God wat wegkijkt als wij hem niet meer laten schitteren, omdat we de 
wederkerigheid in de schepping wat verleerd zijn, door niet in onze waarde te gaan 
staan van schitterend mens zijn, door onze verantwoordelijkheid te nemen en het 
werk te voltooien dat hij ons te doen heeft gegeven? 



Huisdienst 24 mei 2020 door ds. Tjalling Kindt 
5 

Zingen of lezen: NL 919: 1,2,3 ‘Gij die alle sterren houdt’ 
 

 

 
 
2. Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, - 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
 
 
3. God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 

 

• Voorbeden: 
God red ons va n onze valse bescheidenheid, en blijf ons met uw Geest ons 

uitnodigen om onze talenten en kwaliteiten te laten schitteren, en meer nog te weten 
dat we simpel waarde hebben omdat we er zijn voor uw aangezicht. 

En God omdat wederkerigheid gelijk opgaat kan het niet anders of we merken op 
dat u oplicht in de mens naast ons in zijn of haar eigen uitdrukkingsvaardigheid, in de 
veelkleurigheid van Pinkster dat nadert . 

Dat we zo in onze tijd en op onze plek in de wereld , onbescheiden in de menselijke 
waardigheid die we van u ontvangen hebben, in de tijd mogen aanvullen wat nog aan 
het werk van Christus ontbreekt. 

 

• Bidden wij het gebed van Jezus die ons voorgaat in dat werk: 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,  
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,  
geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook 
wij vergeven onze schuldenaren, en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid,  
amen. 
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• Zingen / lezen NL 839, 1+2+3+4 ‘Ik danste die morgen toen de scheppig begon’; het 
lied van de Heer van de dans.  
 

 

2. De dans werd vergeten  
en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping  
werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde  
om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette  
de dans weer in. 
REFREIN 
3. Ik danste voor blinden  
die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten  
een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen,  
de koning te rijk. 
Ik danste het lied  
van gerechtigheid. 
REFREIN 
4. De dans leek te breken,  
maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde  
veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je  
nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping,  
de dans van trouw. 
REFREIN 

 

• Zegenbede:  
Geven we elkaar de zegen mee, ennemen we daarbij in gedachten degene die wij 
liefhebben, ook hen die we liefhebben in herinnering, omdat we met hen deelhebben 
aan het verhaal dat dóórgaat. Denken wij ook aan de mensen naar wie wij aarzelend 
omzien, in vertrouwen dat uw zegen niemand buiten sluit. En beschouwen wij uw 
schepping die in verlangen zucht dat wij ons laten zien als dochters en zonen die uw 
schepping waardig zijn: 
 

De Levende zegene ons en behoede ons,  
dat de levende zijn aangezicht over ons mag doen oplichten,  
dat de levende zijn aangezicht onder ons mag verheffen in zijn menselijk 
gelaat, zodat zijn Vrede komt. Amen 
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Mededelingen 
 

• Deze huisdienst, voor de zevende zondag van Pasen, is door ds. Tjalling Kindt 
verzorgd, predikant( a.i.)Doopsgezinde Gemeente Groningen.  
Eventuele reacties kunt u kwijt: via tjalling.kindt@kpnmail.nl,  
of via 050 - 785 5788 

 

• Volgende week, wordt de viering door ds Roelof Akse verzorgd,  
 

• Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze 
gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.  

 

• De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt 
huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in 
Friesland en Groningen. Zij zorgen voor verdere verspreiding. Gemeenten kunnen 
hiervan gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een gastvoorganger zou 
zijn voorgegaan. Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen.  

 

• Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij 
hen te bezorgen, of af te spreken dat het wordt opgehaald. 

 

• Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de 
hoogte brengen wanneer er een sterfgeval is.  
U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een kaars aan te 
steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden;  
lied 961 te lezen (zie hieronder), of te zingen en het Onze Vader te bidden.  

 

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe.  
 

• Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en 
gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf,  
voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid.  
Bied waar het kan je diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, 
bijvoorbeeld boodschappen halen  

 

• De collecte is bestemd voor:  

mailto:tjalling.kindt@kpnmail.nl

