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: Psalm 72, 1, 4 en 5 – 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 Eerste Testament: Jesaja 60, 1 – 6
Zingen: LB 501 “Als een ster in lichte luister”
Lezing uit de Brieven: Efeziërs 3, 1 – 12
Zingen: Lb 338b “Halleluja”

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 2, 1 – 12
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 527 “Uit uw hemel zonder grenzen” - Gemeente gaat staan
Zending en zegen
a.:

Orgelspel

ZONDAGSBRIEF 6 JANUARI 2019
Er zijn vanmorgen 3 collectes.
De 1e collecte is voor de stichting Sensoor (luisterlijn): In het holst van de nacht,
in de vroege ochtend of op een feestdag. Sensoor is dag en nacht, het hele jaar
door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk
gesprek.
Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank
aan ruim 1200 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door
deskundige beroepskrachten. In 2017 werden deze vrijwilligers 276.229 keer stil
om een medemens een broodnodig luisterend oor te bieden.
De 2e collecte is bestemd voor het Stedelijk kerkenwerk. Met deze collecte
worden de vaste onkosten van onze kerken bekostigd. Denkt u hierbij aan o.a. het
onderhoud van de gebouwen en orgels en het Kerkelijk Bureau.
De 3e collecte is voor het Eigen Wijkwerk. O.a. de kinderdienst, de kinderoppas
en diverse activiteiten in en rondom de kerk worden hieruit bekostigd.
Na de dienst is er koffie en thee. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor de
kinderen is er limonade. De koffietafel wordt bediend door J. Ellen en M. Heeres.
De bloemen uit de kerk gaan met een groet en ter bemoediging, naar de familie
G. Oostlander en naar mevrouw E. Roem-Leemhuis.
Bedankt!
Hierbij wil ik de gemeente van de Nieuwe Kerk hartelijk danken voor de mooie
bloemen die ik namens de kerk kreeg. Het heeft me erg goed gedaan. Hartelijke
groet, mevrouw T. Kok.

Jonneke en Mirjam verzorgen de oppasdienst. De kinderdienst wordt geleid door
Marjon voor de jongste en Joanneke voor oudere kinderen.

DENKT U MEE OVER DE KERKMUZIEK IN DE NIEUWE KERK?
Zondagmiddag 13 januari van 15:00 tot 17:00u
Tijdens deze middag gaan geïnteresseerde gemeenteleden en partijen die bij onze
kerkmuziek betrokken zijn in groepjes met elkaar in gesprek. Dat gebeurt o.a. met
zingen/spelen van voorbeelden uit het liedboek. Op die manier ontdekken we
samen wat voor ideeen, meningen en gedachten leven over de toekomst van de
kerkmuziek in de Nieuwe Kerk. Peter Ouwekerk, voorzitter van de Commissie
Generale Regeling Kerkmusici begeleidt ons daarbij.
U bent van harte uitgenodigd! Komt u ook?
Music and Gift 22 december Martinikerk
Wat was het een geweldig mooi middag! Een fijne samenwerking tussen Stichting
Martinikerk, Stichting Inlia, de samenwerkende kerken in Groningen en de
organisatoren van het scratchkoor ten bate van de Open Hof.
Er werden die middag zo’n kleine 30 kerstpakketten ingeleverd voor stichting Inlia,
ook de kaarsenverkoop bracht een mooi bedrag op.
De martinikerk verkocht koffie en thee voor het goede doel. Het gebruik van de
kerk werd gratis aangeboden door de stichting, ook voor het goede doel, een
prachtig gebaar!
De hele middag was er muziek, orgelspel, repetitie koor, orgel met solisten,
orgelspel en daarna het gelegenheidskoor, samen 130 mensen, die met elkaar het
Hallelujah van Händel en het Tollite Hostias van Saint-Saëns hebben uitgevoerd.
Zo’n 400 luisteraars hebben hiervan genoten en een vrije gift gegeven voor de
Open hof. Er gaat een gift van € 1350 naar de Open Hof. Zij zijn hier erg blij mee.
En …..Volgend jaar? Dan gaan we dit zeker weer doen! De koorleden, de
luisteraars, iedereen was enthousiast! Iedereen die meegewerkt en gegeven
heeft, heel veel dank! Namens de commissie

WEEK VAN GEBED - 20 t/m 27 januari 2019
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.
In Groningen kunt u kiezen om eenmaal of vaker mee te doen in één van de kerken
die op de flyer worden aangegeven.
Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op
www.weekvangebed.nl. en op de website van de Nieuwe Kerk.

Op zondag 20 januari is in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur de aftrap van de
Gebedsweek met een feestelijke viering. De voorbereiding is in handen van de
Doopsgezinden en Remonstranten en iedereen is uitgenodigd. Het materiaal is
aangereikt vanuit Indonesië, een land waar samenleven in verscheidenheid, recht
en rechtvaardige verhoudingen een uitdaging zijn. In onze viering willen we de
nadruk leggen op het gezamenlijke gebed. Vanuit alle kerken die in de viering
participeren wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd om samen de voorbeden
gestalte te geven. Ieder brengt een intentie in die recht doen aan een zorg, een
nood of wens binnen of vanuit de eigen geloofsgemeenschap dichtbij of verder
weg. Zo delen we over grenzen heen elkaars gebed en vieren we een eenheid die
naar wij hopen komende is. U bent allen van harte uitgenodigd
NIEUW DIACONAAL COLLECTEDOEL: HULPEXPRESS SIETSE DEN ISEGER.

De Hulpexpress in de wijk Beijum rijdt met een busje door de wijken om mensen
te helpen en bij te staan. De bedenker van de Hulpexpress is Sietse den Iseger.
Hij merkte dat er behoefte was aan een dienst als de zijne. Hij komt bij mensen
langs om allerlei klussen te doen zoals het ophalen van grofvuil maar ook voor het
doen van boodschappen. En nog veel meer, zoals tuinafval wegbrengen,
verhuizingen en elke vrijdag gaat hij met mensen naar de Voedselbank om het
wekelijkse pakket op te halen.
Helpt u Sietse mee om dit in stand te houden door middel van gaven in de
collectezak? Vanaf 1 januari gaat de diaconie regelmatig collecteren voor dit
mooie project!
ZONDAG 13 JANUARI VIEREN WE EEN DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL.
AANVANG 9.30 UUR.
VOORGANGER DS. E.J. VELDMAN. ORGANIST IS STEF TUINSTRA.
-----------ZONDAG 20 JANUARI WORDT EEN OECUMENISCHE DIENST GEHOUDEN IN DE
NIEUWE KERK.
AANVANG 10.00 UUR, VOORGANGER IS DS. G.J. BRÜSEWITZ.
ORGANIST IS MATTIJS DE VREUGD.

KOPIJ VOOR KIS KUNT U INLEVEREN VÓÓR 17 JANUARI 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 17.00 UUR VIA
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

