Orde van dienst
voor de zondagen van Epifanie 2019

naam
Zondag
na Kerst
Epifanie

datum
30 december

voorganger
E.J. Veldman

lezing
Jesaja 61, 10 – 62, 3
Lucas 2, 33 – 40
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

6 januari

T. Meijlink

1e zondag
na Epifanie

13 januari

E.J. Veldman

2e
na
3e
na

zondag
Epifanie
zondag
Epifanie

20 januari
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

Ester 5, 1 – 6, 11
Schrift en Tafel

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

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

Aan deze dienst werken mee:
Annie van Zanten, 1e ouderling
Lida Duzink, 1e diaken
Ipe van der Deen, lector
Lianne Bleker, Kinderdienst jongste kinderen
Joanneke Smeenk, Kinderdienst oudste kinderen
Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Jelte Hulzebos
Stef Tuinstra, orgel
Grietinus Mollema, piano
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
e.v.a.

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)
Tot aan de 40dagentijd tellen we de zondagen vanaf Epifanie.

VOORBEREIDING
Welkom
Orgelspel
verset over Psalm 67 (improvisatie)
Bemoediging en drempelgebed:
v.: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
a.: Schepper en behoeder van alle leven
v.: Licht uit de hoge
a.: omstraal en verwarm ons
v.: Liefde uit de eeuwigheid
a.: wek in ons de nieuwe mens
v..: Immanuël – God met ons
a.: Wees onze reisgenoot
v.: Amen
Zingen: Psalm 67
Antifoon door de cantorij
allen: 1 en 3; cantorij: 2

(Gemeente gaat staan)

Antifoon:
‘God wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen’ (Lb 514c)
Kyrie en Gloria:

(Na de handdruk - Gemeente gaat zitten)

v.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over deze wereld
en hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw
a.: Lb 299d

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

De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lezing: Ester 5,1 – 6,11
Zingen: ‘Kom zing het lied van Eva’ (Lb 738)
Cantorij: 1 en 3
Ter overweging
Orgelspel

BEVESTIGING
Presentatie
Inleidende woorden

Vragen en zegen
Nu vraag ik ook aan u als gemeente om te gaan staan.
U hebt Geert Berenschot geroepen als ouderling in uw midden.
Belooft u hem te helpen bij zijn werk
en hem in uw voorbeden te gedenken?
Gemeente: Ja, dat beloven wij

CREDO

(Gemeente gaat staan)

Zingen: Lb 340c (cantorij: voorzang)

GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door diaken
Inzameling van de gaven
Tijdens de collecte zingt de cantorij:
Psalm 67 – Michael Praetorius (1571/72 – 1621)
Es wolle Gott uns gnädig sein und seinen Segen geben;
sein Antlitz uns mit hellem Schein erleucht zum ewgen Leben,
daβ wir erkennen seine Welt und waβ ihm lieb auf Erden,
und Jesus Christus Heil und Stärk bekannt den Heiden werden
und sie zu Gott bekehren
So danken, Gott, und loben Dich die Heiden überalle,
und alle Welt die freue sich und sing mit groβem Schalle,
daβ Du auf Erden Richter bist und läβt die Sünd nicht wallen;
dein Wordt die Hut und Weide ist, die alles Volk erhalten
in rechter Bahn zu wallen
Gebed over de gaven
Voorbeden en stil gebed
Na de woorden ‘Tot u bidden wij’:

De kinderen keren terug

MAALTIJD VAN DE HEER
Ook de gasten in ons midden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
viering van de Maaltijd van de Heer. De volgorde is van achter uit de kerk naar voren. Een
van de ouderlingen geeft aan wanneer het uw beurt is. De grote bekers zijn gevuld met
wijn; de kleinere met druivensap. Voor mensen met een glutenallergie is er matze i.p.v.
brood.

Nodiging
Het Tafelgebed
v.
a.
v.
a.
v.
a.

:
:
:
:
:
:

Vrede met u allen
Vrede ook met u
De harten omhoog!
We heffen ze op tot de Heer
Laten wij danken de Heer onze God
Het past ons de Heer te danken

v. : U komt onze dank toe, Heer onze God.
(…)
verheffen ook wij onze stem
en zingen u vol vreugde toe:
Sanctus (Heilig) en Benedictus (Gezegend)

v : (…)
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

v : (…)
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk,
waar wij om bidden met de woorden
g : 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.
Vredegroet
v
: De vrede van de Heer zij met u allen
g
: Zijn vrede zij ook met u.
v
: Groet ook elkaar met zijn vrede…
(wij wensen elkaar de vrede van Christus)

Agnus Dei (Lam Gods)

Delen van brood en wijn

Tijdens de rondgang:

TENSLOTTE
Slotgebed
Zingen: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (Lb 1014)

Cantorij: 2 en 4
Zending en zegen

Orgelspel:
Joh. Seb. Bach (1685-1750)
‘Meine Seele erhebt den Herren’ –
Fuge über das Magnificat pro organo pleno BWV 733

ZONDAGSBRIEF 10 FEBRUARI 2019
Eerste Collecte: bestemd voor de Wijkdiaconie
We collecteren voor ons project ‘Sietse’. 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?
Tweede Collecte: Eigentijdse catechesematerialen
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven.
Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie
ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong
Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s
komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en
hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? Zij maken bijvoorbeeld een
instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd.
Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren
blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.
U wordt allen uitgenodigd om na de dienst koffie of thee te drinken. Voor de
kinderen staat limonade klaar.
U kunt Geert Berentschot de hand drukken en hem feliciteren met zijn benoeming
als ouderling van onze gemeente.
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar
naar Coby Veenstra, Prinsesseweg.
En als groet en felicitatie gaan deze zondag de bloemen naar mevr. G. MooibroekDuit, Siersteenlaan, mevrouw is 92 jaar geworden.

Kaart: Op het tafeltje naast de uitgang van de kerk, ligt een grote kaart waarop uw
uw naam kunt schrijven. Deze kaart is bedoeld voor Marja Verkuil. Marinus en
Marja zijn 2 maanden geleden verhuisd van Groningen naar Nieuw Buinen. En
hebben met weemoed afscheid genomen van de Nieuwe Kerk waar zij zich zo
thuis voelden. Helaas is er kort geleden een ernstige ziekte bij Marja ontdekt, dit
heeft uiteraard een grote impact in hun leven. Wat als een nieuw begin was
bedoeld in hun droomhuisje, is omgezet in een onzekere tijd. Laten we hen via
deze kaart weten dat we als gemeente meeleven en hen toewensen dat ze een
goede tijd mogen beleven in hun huis in Nieuw Buinen!
Er is kinderdienst: Lianne Bleker leidt de jongste kinderen en Joanneke Smeenk
de oudere kinderen. Jelle van der Wal en Nynke leiden de kinderoppas.
Op zaterdag 26 januari overleed plotseling Barend Schweigman op de leeftijd van
72 jaar. Een van de verbindingsmensen tussen Hortusbuurt en Nieuwe Kerk.
Zaterdag 2 februari was de uitvaart in ‘Barends kerk’. Barend was de coördinator
van het Stilteportaal in deze kerk. Vlak naast de ingang. Een plek om een kaarsje
te kunnen branden. Barend droeg zorg voor het Stilteportaal. Hij zal zeer gemist
worden!
Een nieuw begin - veertigdagentijd in de Kinderdienst
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de
lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de
Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Tijdens de veertigdagentijd zullen
we met de kinderen de verhalen lezen waarin Jezus mensen een nieuw begin laat
maken. We volgen daarbij losjes het project van Kind op Zondag, maar zullen de
thema's koppelen aan de verhalen van Mirjam en Micha. In de kerk zult u dus
weinig van dit veertigdagenproject merken, maar in de kinderruimtes zal het
thema door klinken in alle activiteiten. Met Pasen als hoogtepunt: op die zondag
zullen de kinderen zich inzetten om ook anderen een nieuw begin te gunnen.
Neem uw kleingeld dus mee om paaseitjes bij de kinderen te kunnen kopen!
De kinderdienstleiding
Ionaviering: Tijd om te vieren - zondag 10 februari 17:00 - 18:00 (vanmiddag)
‘Tijd’ is het thema van deze jaargang. De lezingen zijn uit het boek Prediker. De
viering wordt verzorgd door ds. Evert Jan Veldman en Clara de Graaff. Stef Tuinstra
begeleidt ons op de piano. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het
genot van een kopje koffie/thee. Van harte uitgenodigd!

De Werkgroep Vrijwilligers Participatie (WVP) is altijd op zoek naar vrijwilligers.
Omdat er met regelmaat nieuwe mensen de kerk bezoeken en omdat mensen die
al langer lid zijn van interesse kunnen veranderen, willen wij na 3 jaar weer een
enquête houden.
U kunt de enquête tot en met februari digitaal invullen. (Zie website)
Als u deze enquête op papier invult, kunt u het ingevulde exemplaar deponeren
in de doos op de tafel bij de ingang, of geven aan één van onderstaande personen.
Dit kan tot en met zondag 24 februari 2019.
Barbara Bakker, Harma van Gerwen, Klaas van der Lingen.
Werkgroep Vrijwilligers Participatie
(aanvulling: zie hieronder)
De Werkgroep Vrijwilligers Participatie heeft op de website van de Nieuwe Kerk
een enquête gezet. Zij zouden het erg waarderen als zoveel mogelijk mensen dit
willen invullen. Mocht u de enquête niet digitaal willen of kunnen invullen, dan
kunt u vanaf de tafel achterin de kerk een papieren exemplaar pakken. Ze liggen
op de grote doos. Hartelijk dank namens de werkgroep.

KOMENDE DIENSTEN
ZONDAG 17 FEBRUARI 9.30 UUR GEZAMENLIJKE DIENST WIJKEN NOORD
IN DE NIEUWE KERK
VOORGANGER IS DS. MARGA BAAS, ORGANIST: MATTIJS DE VREUGD
--------------------------ZONDAG 17 FEBRUARI 17.00 UUR CHORAL EVENSONG IN DE NIEUWE KERK
IN DEZE EVENSONG ZINGT HET KOOR CHORAL VOICES O.L.V. DANIËL ROUWKEMA
VOORGANGER IS DS. YNTE DE GROOT, ORGANIST : MATTIJS DE VREUGD

KOPIJ VOOR KIS KUNT U AANLEVEREN VOOR 14 februari 2019 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VÓÓR DONDERDAG 17.00 UUR VIA
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

