Met Marcus onderweg
4e zondag in de 40dagentijd

Marcus 12, 1 - 12

‘Ik heb een verhaal voor jullie,’
hoor ik Jezus zeggen.
Hij kijkt hen aan.
‘Het is een parabel.’
Ik wil die horen. Net als zij.
Even zijn we allemaal gelijk.
We hangen aan zijn lippen.

Nieuwe Kerk Groningen, 14 maart 2021

Aan deze dienst werken mee:
Tirtsa Liefting, Marcus
Marieke Schuppert, voorzang
Mannes Hofsink, cantor organist
Erwin Landman, trompet
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Jantine Landman, regie
Jehudi Esenkbrink, beeldregistratie
Harm Loonstra, geluid
Andries Jekel, koster
Afbeelding:
Deel van ‘de vier evangelisten’ van Jacob Jordaens (1593 – 1678)
Marcus is de jongste van de vier. Hij is in het wit gekleed.

Pianomuziek:
Fairytale (Ludovico Einaudi)
Welkom – Inleiding – Drempelgebed
Voorzang: ‘Wij trekken maar verder’ – Lied 822
wij trekken maar verder
voetje voor voet
soms lood in de schoenen
soms vleugels van licht
en zo gaan wij verder
steeds verder en
verder
zo trekken wij de horizon
open
tekst: Jan Marten de Vries

Met Marcus onderweg
Onderweg naar Pasen is de evangelist Marcus onze reisgenoot. Hij volgt
Jezus en vertelt ons wat hij ziet, hoort en voelt. Het evangelie, verteld in
de ik-vorm. Vanaf Marcus 10 vers 32: ‘Ze waren onderweg naar Jeruzalem
en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de
mensen die hen volgden waren bang.’ Vandaag: Marcus 12, 1 – 12
Orgel en trompet
Mannes Hofsink (orgel) en Erwin Landman (trompet) vertolken middels
muziek wat Marcus ziet, hoort en voelt. De spanning loopt op. Het wordt
ongemakkelijk.
De improvisatie en het samenspel lopen uit op de berijmde psalm 118
vers 8 en 9. Vers 8 omdat de tekst door Jezus wordt aangehaald. En vers
9 omdat de 4e zondag in de Veertigdagentijd de Vreugdezondag is, ook
wel Klein Pasen genoemd
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De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
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Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Gebed
Zegen

Vertaling:

God zal je hoeden, Christus je voeden
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en gids naar het licht

Pianospel
Collecte
Delen is een kernwoord in de kerk. We delen vreugde en verdriet. We
delen van wat we missen kunnen. Ook in Coronatijd.
De gezamenlijke wijkgemeentes van de protestantse gemeente Groningen
proberen per maand € 3000 op te halen via de collecte. Om er van uit te
delen en om ermee het kerkelijk leven gaande te houden.
U kunt uw gaven geven via de QR-code of het rekeningnummer van de
Wijkdiaconie

- 1e Collecte: Kerk in Actie: Nederland:

Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
- 2e Collecte: Wijkwerk
Voor uitleg zie zondagsbrief

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder
bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld
worden.
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Eerste collecte: Kerk in Actie: Nederland: Ondersteuning diaconaat in
arme regio’s
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om
kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein
en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets
doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld
iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie
begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen
zo nodig financieel.
Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende
doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën,
jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs
aan administratiekosten.
BLOEMENGROET
De bloemen gaan de komende week als groet en bemoediging naar
mevrouw Rennie van der Ven-Falkema, De Twaalf Hoven in Winsum.
Mevrouw is verhuisd van de Winkheem naar de Twaalf Hoven.
En als groet en bemoediging naar de heer Evert Brink, Radesingel.
BEDANKT
Hartelijk dank voor de bloemen die ik van de gemeente mocht ontvangen
en voor het gesprek met de diaken die de bloemen bezorgde.
Bloemen en gesprek dragen er toe bij dat ik weer een beetje op krachten
kom.
Hartelijke groet, Pieter Bootsma

Dank zij dat de tamtam van de Nieuwe Kerk nog helder en duidelijk klinkt
zoals iemand mij schreef, heb ik in de Pelster heel veel reacties van jullie
allemaal gehad. Dank daarvoor.
Afgelopen zondag werd ik ook nog verrast met een boeket bloemen waar
mijn kamer helemaal van opfleurt. Fijn dat we ondanks de afstand toch met
elkaar meeleven.
Hartelijke groet, Jaap van der Ploeg
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u mailen
of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46
69 65 42. Ook voor andere adressen kunt u contact opnemen met
bovenstaand adres. Of via de website > Lief en Leed > gegevens (beveiligd).
HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of
gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven
aan Elly Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com
HEBT U VRAGEN rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee
omgaat? Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen
naar coronahulp@nieuwekerk.org.
CORONATEAM
Bij vragen over de omgang van de Nieuwe Kerk met de huidige
omstandigheden en de nu geldende maatregelen kunt u mailen naar
coronateam@nieuwekerk.org.
OPEN KERK OP DONDERDAG
De ‘Open kerk’ op donderdag blijft voorlopig gesloten. Zo gauw het weer in
gebruik gesteld kan worden, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
MEER INFORMATIE
We vragen u om ook elkaar op de hoogte te houden van het wel en wee
binnen (en buiten) de Nieuwe Kerk. Omzien naar elkaar is onderdeel van
het wezen van ons kerk zijn en juist nu ontzettend waardevol. Denkt u mee
wat u kunt doen?

VESPERS IN DE 40-DAGENTIJD
De Nieuwe Kerk, de Martiniwijkgemeente en Stadsklooster bieden in de
40dagentijd wekelijks een podcast-vespers (alleen audio).
Vorig jaar deed corona intrede midden in de 40dagentijd. De toen
gezamenlijk opgezette vespers konden geen doorgang vinden.
Dit jaar is gekozen voor vespers die thuis te beluisteren zijn. De serie begint
op Aswoensdag (17 februari) met de focus op psalm 103. Vervolgens staat
elke volgende woensdag een Hallél-psalm centraal. Deze psalmen 113 – 118
worden in het Jodendom onder andere tijdens de Paasnacht gelezen /
gezongen. In de Goede Week, voorafgaand aan Pasen, zullen er op
maandag, dinsdag en woensdag vespers zijn. Dan staat een evangelielezing
centraal als opmaat naar Goede Vrijdag en Pasen.
De serie is te beluisteren via de website van de Nieuwe Kerk.
ONDERWEG MET MARCUS
De Veertigdagentijd begint op woensdag 17 februari (Aswoensdag). Met de
evangelist Marcus gaan we onderweg naar Pasen.
De zondagse diensten vanuit de Nieuwe Kerk zullen er anders uitzien: klein
– persoonlijk – ingetogen.
Waarom niet gewoon, zoals we gewend zijn? Omdat het geen gewone tijd
is. Zonder mensen in de kerk en met alle beperkingen van de zang
wordt de bodem onder de liturgie, zoals we die gewend zijn, wel heel erg
dun. Net als deze tijd is ook God niet ‘gewoon’. God laat zich ook ontmoeten
in andere vormen. Anders waren we er niet aan begonnen. Ja, dat is
misschien wel de winst bij alles wat we nu zo missen.
De herontdekking dat het niet gewoon is wat we zondag aan zondag mogen
vieren. Elke dienst vertelt een verhaal. Marcus vertelt hoe hij met Jezus
meegaat en wat het met hem doet. Wij sluiten daarbij aan in woord en
muziek, verbeelding en gebed. Zo wordt het ons verhaal.
Zo zijn we onderweg met Marcus. Wie is Marcus? We zien in hem de jongste
van de vier evangelisten. Een beetje zoals de schilder Jacob Jordaens (1593
– 1678) hem ziet in zijn schilderij dat in het Louvre hangt. Een jongeman uit
de betere kringen van Jeruzalem, een wereldbewoner met contacten ver
over de grenzen van Judea en Jeruzalem.
Misschien is hij inderdaad wel die jongeman die in Gethsemane naakt
wegvluchtte en zijn hemd achterliet in de handen van een van de leden van
het arrestatieteam. (Marcus 14, 52)

WIJNACTIE NIEUWE KERK
In deze Coronatijd staan veel dingen stil, maar veel kosten niet. Omdat we
elkaar niet of nauwelijks treffen staan zijn er ook weinig acties en daarom
willen we hierbij de wijnactie voor de Nieuwe Kerk extra onder uw aandacht
brengen. Laten we er met elkaar een succes van maken.
Menno Pool heeft een nieuwe voorraad 'Mansay' ingekocht bij Jos Beeres
en is klaar om uw bestelling persoonlijk en Coronaproof af te leveren bij u
thuis. Het gaat alleen per doos, voor € 30,-, dus 5,- per fles. Rood, wit en
rosé. Om de actie samen tot een groot succes te maken, willen we deze keer
vragen om ook eens om u heen rond te vragen wie de actie wil steunen.
Dus uw kinderen, buren, vrienden.
Bestellen kan door Menno even appje te sturen op 06-48937260, onder
vermelding van het aantal dozen, de soort en uw adres. Binnen een week
heeft u de wijn in huis.
Mailen kan eventueel onder poolmenno@gmail.com, bellen kan natuurlijk
ook.
VOEDSELBANK
Binnenkort zal de diaconie een actie op touw zetten betreffende hulp aan
de Voedselbank Groningen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, wel
vragen we u alvast houdbare producten te verzamelen. Bij voorbaat dank!
De diaconie Nieuwe Kerk.

HULP GEVRAAGD – PETITIE UITZETTING KINDEREN
“Alles wat je gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, hebben jullie
voor mij gedaan”. Het is een bekende uitspraak van Jezus, die aanspoort tot
gastvrijheid aan vluchtelingen. De Bijbel stelt dat Jezus in elk van deze
vreemdelingen te zien is. Het goede dat je voor de vreemdeling doet met
zorg, compassie en gastvrijheid, doe je daarmee ook voor Jezus. Jezus
moest zelf als kind met zijn ouders naar Egypte vluchten, waar zij
bescherming vonden. Omzien naar vluchtelingen ligt na aan het hart van de
christelijke grondslag. We zijn allemaal gemaakt en geliefd door dezelfde
God. Het land waar we wonen hebben we ook maar van Hem gekregen.

Nune is 9 jaar, geboren in Nederland. Haar ouders zijn 10 jaar geleden
gevlucht vanuit Armenië, omdat het daar voor hen niet veilig was. Nune
heeft nog een broertje, Davit van 7 jaar. Ze zijn allebei in Nederland geboren
en getogen. Ze hebben in Groningen hun leven opgebouwd met kerk, sport,
school, vriendjes en vriendinnetjes en hebben hier hun Nederlandse familie
gekregen.
Sinds 2012 maakt het gezin onderdeel uit van onze gemeente van GKV
Groningen-Oost. Wij zijn in 2012 via de kerk in contact gekomen met het
gezin. Sindsdien zijn we de Nederlandse opa en oma van Nune en Davit en
hebben hun opgenomen in ons gezin. De gedachte dat zij het land moeten
verlaten, doet ons ongelofelijk veel pijn en we zien van dichtbij hoe de
kinderen er onder gebukt gaan. We willen er daarom alles aan doen wat in
onze macht ligt om Nune en Davit te helpen om ze een bestaansrecht te
geven in Nederland, want dat is wat zij net zo verdienen als ieder ander kind
dat geboren is in Nederland.
Na jarenlange procedures om hier te mogen blijven hebben ze in 2019 een
beroep gedaan op de verruimde kinderpardon regeling. Na maanden in
spanning te hebben gezeten kregen ze vlak voor kerst 2020, van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen dat ze Nederland uit moeten.
Wij willen deze uitzetting voorkomen en hebben meerdere acties op touw
gezet. In de afgelopen periode is er regionale en landelijke media-aandacht
geweest voor dit dossier, zowel via de krant als via de radio en televisie. De
burgemeester van Groningen heeft toegezegd er alles aan te zullen doen
om Nune en Davit hier te houden. De ChristenUnie is ook actief bezig om
aandacht voor dit dossier te krijgen.
We willen jullie vragen om ons ook te helpen, om bekendheid te geven aan
dit verhaal in jullie gemeente. Om bekendheid te geven aan de petitie die is
opgesteld om handtekeningen te verzamelen om ons doel te behalen om
Nune en Davit een leven en toekomst in Nederland te geven. Deze petitie
is in drie weken tijd inmiddels meer dan 10.000 keer getekend. Het doel is
om minimaal 40.000 handtekeningen te verzamelen. Daar is jullie hulp bij
nodig. We willen iedereen vragen om de petitie te
tekenen: https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/help-nune-endavit-in-hun-geboorteland-nederland-te-mogen-blijven
We hopen dat jullie ons hierbij willen helpen. Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groet, Familie Westra

(digi) Dienst volgende week zondag 21 maart
Thuis in de Nieuwe Kerk: Bijbelgeleerden, de keizer en een arme
weduwe
zondag 21 maart 09:30 - 10:30
De vijfde zondag in de 40dagentijd en de vijfde dienst in de serie ‘Met
Marcus onderweg’. In een wat andere vorm dan we gewend zijn. Maar
dicht op de huid en open naar God. Muziek en woord, gebed en
verbeelding. Het zijn ongewone tijden. Maar geldt dat ook niet van
geloven – dat er niks gewoons aan is? Marcus 12, 13 – 17, 28 – 34 en 41 –
44 is de inspiratiebron.
Mannes Hofsink verzorgt de muziek.
De regie van Marcus is van Jantine Landman-Zuur.
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 21 MAART 2021
VIA COPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG
VÓÓR 12.00 UUR
VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

