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 97, 1, 4 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
Kyrie en Gloria: - 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
………………………………………………………………………………….
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: Esther 4
Zingen: LB 322 “Die chaos schiep tot mensenland”
Lezing uit het Evangelie: Lucas 4, 21 – 30
Evangelie-acclamatie

Overweging
Stilte
Orgelspel
Zingen: LB 362 “Hij die gesproken heeft een woord dat gaat”
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 976 “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven” - Gemeente
gaat staan
Zending en zegen
a.:

Orgelspel

Zondagsbrief 3 februari 2019
De 1e collecte is bestemd voor: Water staat Bengalen aan de lippen.
KIA Werelddiaconaat - In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar
met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op
rivieroevers zonder dij ken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen
beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt
landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen
met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen
schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om
gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden
direct noodhulp na overstromingen.
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 het onderhoud van onze kerkgebouwen. Velen van u betalen een
vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we u dankbaar voor. Maar uw gift in
deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.
De 3e collecte is voor het Eigen Wijkwerk. Denkt u hierbij aan de kinderoppas, de
kinderdienst en activiteiten in en rond de Nieuwe Kerk.
Na de dienst is er koffie en thee. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor de
kinderen staat limonade klaar. De koffietafel wordt verzorgd door Olga Popma en
Linda Rijks.
De bloemen uit de kerk gaan met hartelijke felicitaties naar Aline en Roele KokRozeboom, Kraaienest. Zij zijn 26 december j.l. verblijd met de geboorte van hun
zoon Jacob Theodoor. Het tweede bos bloemen gaat naar mevrouw Bosscher
wonende aan de Korreweg, mevrouw is 95 jaar geworden. Vanuit de gemeente
van harte gefeliciteerd!

De kinderdienst wordt geleid door Hanna voor de jongste en Marion voor oudere
kinderen. Eeke Brands en Anne van Gerwen verzorgen de oppasdienst.
Volgende week zondagmorgen 10 februari, zal Geert Berentschot worden
bevestigd als ouderling van de Nieuwe Kerk Gemeente.
UITNODIGING NIEUWKOMERS NA DE DIENST VANMORGEN
Ben je de afgelopen periode lid geworden van de protestantse wijkgemeente van
de Nieuwe Kerk of ben je op een andere manier geïnteresseerd geraakt in de
Nieuwe Kerk? Dan nodigen wij je graag uit voor een nadere kennismaking.
Na de dienst - rond 10.45 uur - krijg je de gelegenheid om de kerk van binnen goed
te bekijken, om kennis te maken met andere nieuwkomers en mensen die al
langer betrokken zijn bij de Nieuwe Kerk. Ook is er informatie over de activiteiten
in en rond de Nieuwe Kerk.
Het programma is globaal als volgt:
10.45 uur Ontvangst met een kopje koffie en kennismaken met elkaar
11.00 uur Informatie over activiteiten in en rond de Nieuwe Kerk.
11.15 uur Rondleiding door de kerk en ruimtes waar je anders nooit komt, zoals
het orgel, de repetitieruimte van de cantorij, de oppaszolder en de zolder.
Voel je welkom in de Nieuwe Kerk.
Zondag 3 februari (vanmiddag) 17.00 uur Cantatedienst Nieuwe kerk.
In deze dienst wordt een tweetal cantates van Johan Sebastian Bach uitgevoerd.
Het zijn „Ach Gott, wie manches Herzeleid“ ( BWV 3) en „ Was mein Gott will, das
g'scheh allzeit“ (BWV 111). De cantates worden uitgevoerd door het Cantate
Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos. De solisten zijn Agnes van
Laar (sopraan), David van Laar (altus), Sebastian Brouwer (tenor) en Jasper
Schweppe (bas).
Voorganger: ds. Dick Mak. Organist: Stef Tuinstra. Toegang gratis, collecte bij de
uitgang.
Bloemengroet. Wekelijks worden na de dienst de bloemen uitgedeeld aan
gemeenteleden. Reden hiervoor kunnen samenhangen met verjaardagen,
huwelijken, ziekte of een moment van persoonlijke aandacht.
Gemeenteleden nemen na de dienst de bloemen mee naar de ontvanger als groet
van de gemeente. Wilt u ook iemand opgeven voor de bloemengroet?
Of heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Elly Jagersma via
ellyjagersma@gmail.com

Collectes
In de maand januari hebben we de onderstaande bedragen mogen ontvangen via
collectes en giften:
- 6 januari: Stichting Sensoor € 167,32, Stedelijk Kerkenwerk € 122,85 en voor het
Eigen Wijkwerk € 122,27.
- 13 januari: Noodhulp Syrie € 271,76 en voor het Stedelijk Kerkenwerk € 161,22.
- 20 januari: Amnesty International € 415,40 en voor de onkosten van de
gezamenlijke dienst en gedeeltelijk voor de stedelijke Raad van Kerken € 298,42.
De collecte voor de Evensong was € 464,39
- 27 januari: Inlia € 350,47 en voor JOP € 261,37
De opbrengst van giften via de giro en de collectebus op de ‘Voedselbank’ in de
kerk was in totaal € 39,-.
Op 26 januari zijn Kees van den Ende en Elske Kroondijk getrouwd, de opbrengst
van hun collecte is bestemd voor het aanschaffen van handschoenen en sjaals
voor de Open Hof. De opbrengst van de collecte was € 464,39. De collectebus voor
het zelfde doel heeft € 16,05 opgebracht. We willen iedereen heel hartelijk
danken voor de giften en het schenken van producten voor de voedselbank.

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

Uitnodiging Benefietdiner voor daklozen op 8 februari
De Doperse Dis, onze maandelijkse gratis maaltijd voor daklozen, nodigt u van
harte uit om op vrijdag 8 februari 2019 aan te schuiven bij ons jaarlijks
benefietdiner.
U bent welkom vanaf 18.00 in de Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat
33 te Groningen.
Op het menu staan vijf heerlijke gangen. De prijs: €37,50 met de drank daarbij
inbegrepen. Met de 25 euro die per deelnemer overblijft kunnen wij zeven
daklozen een gratis maaltijd serveren.
Mocht u aan ons benefietdiner op vrijdag 8 februari willen deelnemen dan kunt u
een korte email sturen naar dopersedis@gmail.com.
Vermeld in deze email met hoeveel mensen u wilt komen en eventuele
dieetwensen. U ontvangt van ons een bevestiging. Het diner heeft een beperkt
aantal plaatsen, dus wij raden u aan om tijdig te reserveren.
Mocht u ons nog niet kennen: De Doperse Dis verstrekt iedere derde dinsdag een
gratis maaltijd aan dak- en thuislozen.
Deze maaltijd bestaat altijd uit soep, een hoofdgerecht, een toetje en koffie toe.
Elke tafel heeft een gastheer of -vrouw die onze gasten bedient en samen met hen
eet, praat en luistert. De Doperse Dis is een initiatief van de Doopsgezinde
geloofsgemeenschap te Groningen.
Mocht u niet kunnen deelnemen, maar wilt u ons wel steunen dan kunt u ook een
gift overmaken naar NL 89 TRIO 0197 7405 02, ten name van Diaconaal Fonds
D.G.G., o.v.v. Doperse Dis. Met vriendelijke groeten, Pijke Vossestein
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

Zondag 10 februari 9.30 uur vieren we een dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Evert Jan Veldman
Organist is Stef Tuinstra.

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

