Orde van dienst
voor de zondagen van Epifanie 2018

naam
Zondag
na Kerst

datum
30 december

voorganger
E.J. Veldman

Epifanie

6 januari

T. Meijlink

1e zondag
na Epifanie

13 januari

E.J. Veldman

2e zondag
na Epifanie

20 januari

3e zondag
na Epifanie

27 januari

G.J.
Brüsewitz
L.J. Lijzen
E.J. Veldman

4e zondag
na Epifanie

3 februari

T. Meijlink

5e zondag
na Epifanie

10 februari

E.J. Veldman

6e zondag
na Epifanie

17 februari

M.P. Baas

7e zondag
na Epifanie
8e zondag
Na Epifanie

24 februari

E.J. Veldman

3 maart

T. Meijlink

lezing
Jesaja 61, 10 – 62, 3
Lucas 2, 33 – 40
Gezamenlijke dienst
Jesaja 60, 1 – 6
Matteüs 2, 1 - 12
Jesaja 40, 1 - 11
Lucas 3, 15 – 16 . 21 - 22
Schrift en Tafel
Oecumenische viering
Binnenstadskerken
Ester 3
Lucas 4, 14 – 21
Gezamenlijke viering met
De Bron en De Fontein
Ester 4
Lucas 4, 21 - 30
Ester 5, 1 – 6, 11
Lucas 5, 1 – 11
Schrift en Tafel
Ester 7, 1 – 8, 2
Lucas 6, 17 – 26
Gezamenlijke viering met
De Bron en De Fontein
Ester 8, 3–8; 9, 1–10 . 20-23
Lucas 6, 27 - 38
Jeremia 7, 1 – 15
Lucas 6, 39 - 49

TOELICHTING BIJ DE ZONDAGEN VAN EPIFANIE
Epifanie betekent Verschijning. De hemel gaat popelend open. Het feest van
Epifanie heeft oudere papieren dan het Kerstfeest. Het is van Oosterse komaf.
In de kerk van het Westen wordt het feest ervaren als een verdubbeling van het
Kerstfeest. Drie thema’s worden in dit feest gebundeld: 1. Gods verschijning in
lichtglans (de ster die de wijzen naar Betlehem leidde) 2. De doop van Jezus in
de Jordaan (‘Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde’) 3. De bruiloft in
Kana, waar het water in wijn veranderde (het alledaagse wordt opgetild). Op
één feestdag is dat alles niet te vatten. 6 januari: het feest van de Verschijning.
13 januari (octaaf van Epifanie): de doop van de Heer. En de zondag daarna: De
bruiloft in Kana. Het feest zet in met psalm 72 (de komst van de koning in
gerechtigheid).
Van 27 januari t/m 24 februari lezen we uit het bijbelboek Ester. Het
Oecumenisch Leesrooster stelt voor om door de jaren heen met een zekere
regelmaat bijbelboeken als Ester en Jona te lezen.
Tot aan de 40dagentijd tellen we de zondagen vanaf Epifanie.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en stilte
Ontsteken van de kaarsen
Lied van binnenkomst: Lb 474 vers 1, 4, 5 en 6 – Gemeente gaat staan
Bemoediging en drempelgebed:
o.: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
g.: Schepper en behoeder van alle leven
o.: Licht uit de hoge
g.: omstraal en verwarm ons
o.: Liefde uit de eeuwigheid
g.: wek in ons de nieuwe mens
o.: Immanuël – God met ons
g.: Wees onze reisgenoot
o.: Amen
Na de handdruk – Gemeente gaat zitten
Kyrie en Gloria: v.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over deze wereld
en hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw
………………………………………………………………………………….
Na de woorden ‘tot U roepen wij’:

Glorialied: ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’ (Lied 516)

RONDOM HET WOORD
v.: De Eeuwige zal bij jullie zijn
g.: En zijn Geest zal jou nabij zijn
Gebed van de zondag
Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied

Lezing uit het Evangelie: Lucas 2, 22 – 28
Zingen: Lb 159a
Lezing uit het Evangelie: Lucas 2, 33 - 40

Evangelie-acclamatie

Overweging
Stilte
Orgelspel
Geloofsbelijdenis (Lied 342) – Gemeente gaat staan

Kinderen komen terug

GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door diaken
Inzameling van de gaven
Gebed over de gaven
Voorbeden
Na de woorden ‘Tot u bidden wij’:

Stil Gebed

Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

TENSLOTTE
Zingen: Lb 494 – Gemeente gaat staan
Zending en zegen
a.:

Orgelspel

ZONDAGSBRIEF 30 DECEMBER 2018
Nieuwe kerk en De Fontein

De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie PGG. Hiermee worden diaconale
werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of
organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal. Via ‘stille hulp’ (het helpen van
medemensen die in de knel zitten doordat ze tussen allerlei regelingen in vallen en ten
einde raad zelf - of via (persoonlijke contacten) - bij ons hulp vragen) komt werkelijk licht
in de duisternis. Iemand kon familie ver weg bezoeken en iemand krijgt weer
toekomstperspectief door lessen Nederlands te kunnen volgen. Kent u iemand die nergens
hulp vindt en gaat het uw vermogen te boven? U kunt altijd vragen wat de diaconie dan
kan betekenen!
De 2e collecte is voor het Stedelijk kerkenwerk. Met deze gift draagt u bij aan de vaste
kosten van onze kerk. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de kosten van verwarming
en verlichting van onze kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage
(Kerkbalans). Daar zijn we u dankbaar voor. Maar uw gift in deze collecte is als aanvulling
daarop meer dan welkom.
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet vanuit beide gemeenten naar
mevrouw I. Dijkema, Kamilleweg 53, naar mevrouw T. Kok, Nw. Boteringestraat 1-9 en
naar mevrouw Zeef, Siersteenlaan 418-3 in Vinkhuizen.
U wordt allen uitgenodigd om na de dienst koffie of thee te drinken en elkaar te
ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade. W. Lammers en I. Sijbolts bedienen de
koffietafel.
Er is kinderdienst en ook is kinderoppas aanwezig.
Vrijdag 4 januari Kaart/sjoelavond in het Nieuwe Kerk Centrum aan de Boteringestraat.
Aanvang 19.30 uur. Jong en oud… ieder is van harte welkom!
Nieuwjaarsbijeenkomst - zaterdag 5 januari, 2019 vanaf 11:00 uur - 13:00 uur
De diaconie zet de jarenlange ‘snert met roggebrood en spek’ traditie voort en nodigt u/jij
hierbij van harte uit! Vanaf 11.00 uur kunnen we elkaar een goed 2019 wensen bij koffie
of thee met een nieuwjaarsrolletje. Voor de kinderen is natuurlijk ook wat te drinken en
te eten. Om plm. 12.00 uur gaan we aan de snert met roggebrood en spek.

Om alvast in de agenda te zetten: op 13 januari 2019 organiseren we in de Nieuwe Kerk
een bijeenkomst over de toekomst van onze kerkmuziek. De bijeenkomst is van 15.00 uur
tot 17.00 uur. De bijeenkomst is bedoelt als input voor de conceptvisie op de kerkmuziek
in de Nieuwe Kerk.
WEEK VAN GEBED
zondag 20 januari, 2019 08:00 - zondag 27 januari, 2019 17:00
De Week van Gebed voor eenheid is dit keer van 20 t/m 27 januari. Centraal staat de tekst
uit Deuteronomium 16, vers 11-20: ‘Zoek het recht en niet dan het recht”.
Recht voor ogen
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te
worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een
andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart.
Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht
voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op
recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte
uitgenodigd om mee te doen.
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door
samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit
Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat
gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid in
2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Tijdens deze week krijgen we
elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht
voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan
het recht in gebed en in onze daden.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.
Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl.
Aanvang bijeenkomsten: 19.30 uur (tot circa 20.45 uur)
Zondag 20/1 “Geloof en recht”
Jeruzalemkerk - Rein den Hertog
Maandag 21/1 “Oprecht zijn”
Leger des Heils - Jaap van den Bos
Dinsdag 22/1 “Allesomvattende liefde”
Doopsgezinde kerk - Geert Brüsewitz
Woensdag 23/1 KERKENTOCHT
(tot 21.30)
vanuit Jeruzalemkerk Proeven aan
verschillende gebedstradi9es. W.A. Scholtenstraat 27 Wandeling naar en bezoek aan vier
kerken met korte momenten van gebed
Donderdag 24/1 “Goed nieuws voor de armen”
Nieuwe Kerk - Evert-Jan Veldman
Vrijdag 25/1 “Zorg goed voor de aarde”
Studentenlocatie SKLO-Pand - Tiemen Verbree
Zaterdag 26/1 “Een groot geloof”
Helperkerk - Ismee Wubs

NIEUWS VOOR GRONINGEN NOORD
Speciale oudejaarsdiensten (maandag 31 december)
17.00 uur Nieuwe Kerk, ds. E.J. Veldman, Oudejaarsvesper
19.00 uur De Bron, ds. A. van Ess, Oudejaarsvesper
19.00 uur Martinikerk, ds. P.A. Versloot, Oudejaarsdienst
19.30 uur De Fontein, ds. M.P. Baas, Oudejaarsdienst
19.30 uur Immanuelkerk, ds. S.W. Bijl, Oudejaarsdienst
Nieuwjaarsdiensten (dinsdag 1 januari)
10.00 uur De Fontein, ds. M.P. Baas
10.30 uur Martinikerk, ds. P.A. Versloot
Uw extra gift is van harte welkom
Wilt u nog een extra gift geven in 2018 en zo uw belastingvoordeel optimaliseren? Dan is
uw nu eenvoudig met iDeal te geven via https://kerk050.nl/GIFT of door uw gift over te
maken op NL63 RABO 0373 7408 91.
Wandelen met aandacht
Op woensdag 9 januari wordt o.l.v. Aletta Zeedijk en Marga Baas opnieuw een
wandeling georganiseerd, ditmaal langs Dorkwerd. De tocht is ca. 9,5 km (ruim 2 uur).
Deelnemers worden om 10.00 uur in De Fontein verwacht voor een kop koffie met een
kniepertje. We vertrekken om 10.30 uur. Eindpunt van de wandeling is het Wijkbureau
Selwerd in de Bottelroosstraat 3. Daar staat de soep klaar! Opgave voor 7 januari bij
evert.bosscher@wij.groningen.nl.
Bijbel op donderdag
De eerste serie bijeenkomsten van deze gesprekgroep zijn afgelopen. In het nieuwe jaar
gaan we weer verder. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 10 januari 2019 om
14.30 uur in De Fontein. We bespreken Openbaring 13, mede aan de hand van het boekje
van Piet Schelling “Vreemd en bizar. Lastige Bijbelverhalen” . Aan de deelnemers wordt
de tekst digitaal toegezonden. Hebt u belangstelling om mee te doen? Laat het even per
mail of telefoon aan mij weten (E: marga.baas@home.nl; T: 06 209 777 69).
Gespreksgroep over het Onze Vader
Overal ter wereld en door de eeuwen heen bidden mensen met heel verschillende
achtergronden het “Onze Vader” – in de liturgie en in het persoonlijk leven. Wat is de
kracht van dit gebed ?
Theoloog des Vaderlands Claartje Kruijff heeft een oecumenische en interreligieuze
denktank in het leven geroepen rond het Onze Vader. De gesprekken werden
gepubliceerd in Trouw en zijn gebundeld onder de titel “Slow Food”. Zelf zag Claartje
Kruijff het Onze Vader voor het eerst op de boekenlegger van haar oma, in het Bijbeltje
dat die bij zich had in het jappenkamp waar ze in de oorlog gevangen zat. Het gebed ligt

haar sindsdien na aan het hart: “Het is een schitterend gebed waar van alles inzit:
vergeving, verlossing, de roep om dagelijks brood. De woorden en zinnen zijn bijna een
geconcentreerde versie van het geloofsleven, van het leven zelf.”
Op drie avonden gaan wij aan de hand van enkele beden uit dit gebed met elkaar in
gesprek, onder leiding van ds. Anita Akkerman en ds. Marga Baas en wel op 15 en 29
januari en 12 februari, van 20.00-22.00 uur in de Immanuelkerk aan het
Overwinningsplein. Opgave voor 1 januari bij ds. Anita Akkerman (E:
acakkerman1@gmail.com T: 06 -17067504) of ds. Marga Baas (E: marga.baas@home.nl
T: 050-5798508).
Weidse wandelingen
Zaterdag 19 januari staat gepland voor de eerstvolgende weidse wandeling. We starten
en eindigen in Roden. De wandeling is ongeveer 12 km. Voor meer informatie kunt u
terecht bij Marga Baas.
Fotoworkshop
Op zaterdag 26 januari 2019 van 9.30-12.00 uur organiseert De Fontein weer een
fotoworkshop. Het thema is nu: Glas. De workshop is bestemd voor ieder die plezier heeft
in fotograferen. We beginnen om 9.30 uur in De Fontein. We vragen je één of meerdere
voorwerpen van glas mee te nemen waar je foto’s van wilt maken. Belangstellenden
kunnen zich tot 19 januari 2019 als deelnemer aanmelden bij Dikkie van Dommelen
(dikkievandommelen@hotmail.com) of Auke Faber (aukefaber@live.nl).
NIEUWS uit DE FONTEIN
Op Oudejaarsavond is er in De Fontein een vesper die om 19.30 uur begint. Voorganger is
ds. Marga Baas. De volgende morgen, op Nieuwsjaardag, is er vanaf 10.00 uur in de hal
van de kerk gelegenheid elkaar ‘heil en zegen’ toe te wensen, onder het genot van een
kop koffie. Aansluitend is er een kort morgengebed o.l.v. ds. Marga Baas. Op zondag 6
januari vieren we Epifanie in een dienst o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers zijn Gerard Lof
en Johan Pruis.

Alle kerkdiensten rondom de jaarwisseling vindt u op voorgaande pagina
KOPIJ VOOR KIS KUNT U INLEVEREN VÓÓR 3 JANUARI 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN ELKE VOOR DONDERDAG 17.00
UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

