5e Paaszondag

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie

Zondag 2 mei 2021
Op de voorkant:
T e Vine and the B a c e

Solomon Raj

The vine and its branches
Together and not apart from each other
Lord You are the vine
And we are the branches
Unless we abide in you, we cannot bear fruit
Let us abide in You and bear fruit in plenty
And live abundantly for eternity .

Aan deze dienst werken mee:
Klaas van der Lingen, 1e ouderling
Erwin Landman, 1e diaken
Joanneke Smeenk, lector
Alina Rozeboom, voorzanger
Jelte Hulzebos, organist
ds. Tirtsa Liefting, voorganger
Adrie Huttenga, geluid
Wieger Riemersma, beeld
Alexander Brands, koster

VOORBEREIDING
Preludium: Fantasia in G, BWV 571 J.S. Bach
Welkom
Ontsteken van de tafelkaarsen
V
a g Z g ee
e
(Psalm 98: 1, 3 en 4)

ed

G d de He e

3

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Bemoediging en drempelgebed
o.:
a.:
o.:
a.:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet los laat het werk van zijn handen.

o.:

Goede God,
U nodigt ons uit
om bij U te verblijven
U kent ons
onze vreugde en ons verdriet
dat waar we trots op zijn
en waar we ons voor schamen.
In stilte brengen we het bij U.
…

o.:
a.:
o.:
a.:

Help ons God,
hoor ons bidden
en maak met ons een nieuw begin.
Amen.

Kyrie en Gloria
o.:

Wij roepen tot u, Heer,
om ontferming
voor de wereld waarin wij leven.
En prijzen U,
vanwege uw eindeloze barmhartigheid.
God, soms begrijpen we er niets meer van,
wanneer we de beelden zien
van overvolle ziekenhuizen,
of lezen over geweld en onrecht
wat maar niet lijkt te stoppen.

a.:
o.:
a.:

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Voorzang Z g a de Vade die in den beginne (LB
304)

2

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

RONDOM HET WOORD
Lezing: 1 Johannes 3: 18-24 (NBV)
18
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond,
met woorden, maar waarachtig, met daden. 19Dan weten
we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we
met een gerust hart voor God staan. 20En zelfs als ons
hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet
alles. 21Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons

niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God
wenden 22en ontvangen we van hem wat we maar
vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen
wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam
van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals
hij ons heeft opgedragen. 24Wie zich aan zijn geboden
houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons
blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.
Evangelielezing: Johannes 15: 1-8 (NBV)
1
I be de
ae
e
Vade
de
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt
snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie
zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
4
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan
de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij
blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht
dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in
mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort;
hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur
gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar
worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn
leerlingen zijn.

V
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(LB 653: 1, 5
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Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in u gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Overweging
V

a g O, Christus, b

a

e eb e (LB 817)

2

De zomergloed van jeugd en kracht
brengt opstand, twijfel, tranennacht
Toch rijpt de oogst, een overvloed,
d
C
ege
ge ed.

3

De najaarskou, de jeugd gevlucht,
de takken dragen rijpen vrucht;
a
C
e e
en maakt ons lief en wijs en schoon.

4

Het is zijn tijd, de winter komt,
we keren weer tot onze grond.
In Christus zijn wij, onze ziel
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw.

5

O, Christus, wijnstok, levensbron,
dank, dat Gij U met ons verbond.
Maak ons door woord en waterstroom
weer vruchten van uw levensboom.

GAVEN EN GEBEDEN
Gaven

- 1e Collecte: Het Pand Groningen
- 2e collecte JOP (Jong Protestant)
- 3e Collecte: Eigen Wijkwerk
Voor uitleg zie zondagsbrief
[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15] of via onderstaand:

Dankgebed
Voorbeden en stil gebed

Tot u bidden wij:
allen: 'Goede God, hoor ons bidden'

Stil gebed
Onze Vader
a.:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen

Zegen
L ed W

6

e

a Na

e (LB 708: 1 e 6)

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
d e aa a e
d,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Orgel: Postludium: Concerto in G, BWV 592 J.S. Bach

2-5-2021
VANMORGEN ZIJN ER DRIE COLLECTES.
De 1e collec e Missionair Diaconaal cen r m He Pand
Missionair Diaconaal centrum Het Pand in de Korre eg ijk is
inmiddels een begrip. Begonnen in 1988, vanuit de
wijkgemeente Martinikerk, wordt inmiddels gesteund vanuit
o.a. de Protestantse Gemeente Groningen en de
Tehuisgemeente. Het is een plek voor mensen uit de wijk, waar
ze kennis kunnen maken met het christelijk geloof en een
gemeenschap met elkaar kunnen vormen. Zo ontstaat er in de
Korrewegwijk geleidelijk aan een geheel nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap!
De 2e collecte: Protestantse Kerk: JOP: Kerk als thuisplek
voor jongeren
Jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring
laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht
hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een
traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom
ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar
jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.
De 3e collecte is voor het Eigen Wijkwerk.
Hiermee worden de kosten van de kinderdienst, de
kinderoppas, administratiekosten en de wekelijkse liturgieën
van betaald.

BLOEMENGROET
De bloemen gaan de komende week als groet en bemoediging
naar mevrouw Tilly Meiners. Zij is gevallen en heeft haar heup
gebroken.
En bloemen gaan als groet vanuit de Nieuwe kerk naar de heer
Klaas van der Lingen.
BEDANKT
Zaterdag 24 april werd bij mij een vrolijk boeket bloemen in
rood-wit groen bezorgd namens de Nieuwe Kerk. Hartelijk
dank daarvoor. Het werk voor de NK doe ik nog steeds met
plezier. Annie van Zanten
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 050 5415029. 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
CORONA-UPDATE 28 APRIL
Vanaf heden gelden op veel gebieden in de maatschappij
versoepelingen. Meebewegend daarmee is er sinds vorige
vrijdag ook een nieuw advies vanuit het overlegorgaan tussen
overheid en kerken (CIO).
Volgens dit advies is er nu geen noodzaak meer van
verzwarende omstandigheden uit te gaan en kunnen kerken

terug naar het niveau van dertig kerkgangers. De Nieuwe Kerk
zal dit met ingang van komende zondag ook zo doen.
Dit betekent dat we de voorwaarden van de afgelopen weken
(vaccinatie of negatieve test) niet meer hanteren.
Iedereen kan zich aanmelden voor de kerkdiensten. Komende
zondag geldt dit voor de ochtenddienst en ook voor de
cantatedienst.
CORONAVIRUS: DIGIDIENSTEN, HULP EN
AANSPREEKPUNTEN
De Nieuwe Kerk wil haar verantwoordelijkheid nemen, in het
bijdragen aan het indammen van het virus, maar ook in de
zorg voor de geestelijke noden in de samenleving. Dit vertaalt
zich in het volgende.
Zondagsdiensten
De zondagsdiensten zijn digidiensten om thuis mee te maken,
fysiek te bezoeken door dertig kerkgangers.
Zie hiervoor bovenstaande update.
Zie voor het aanmelden de invullijst op de website van de
kerk.
Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u
mailen naar coronahulp@nieuwekerk.org.
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.
We vragen u om ook elkaar van deze maatregelen op de
hoogte te stellen. Omzien naar elkaar is onderdeel van het
wezen van ons kerk zijn en juist nu ontzettend waardevol.
Denkt u mee wat u kunt doen?

Uitzendingen via kerkomroep
Via www.kerkomroep.nl bent u uitgenodigd om op
zondagochtend de dienst te kijken, te beluisteren en mee te
maken, of op een later tijdstip terug te luisteren.
Kerkomroep heeft ook een app die u op smartphone of tablet
kunt gebruiken en in de app store te downloaden is.
Goed om te weten:
De dienst terugkijken kan pas twee uur na afloop.
De servers van Kerkomroep werken zó dat wanneer een kerk
een dienst live uitzendt (en dat doen we), het vervolgens na
afloop van de uitzending twee uur duurt voordat de dienst
teruggekeken kan worden.
Kerkomroep doet dit om voor maximale uitzendruimte te
zorgen voor alle kerken.
Als u de afgelopen zondagen er helemaal klaar voor zat om de
dienst net wat later terug te kijken, en tot uw teleurstelling de
dienst niet beschikbaar was, dan is dit de verklaring.
Stel: een ochtenddienst duurt tot 10u30, dan is de dienst pas
vanaf ongeveer 12u30 klaar om teruggekeken te worden.
Terugluísteren kan wel meteen.
Open Kerk
De Open Kerk is voorlopig nog gesloten. De predikanten zullen
wel regelmatig in de kerk te vinden zijn voor een gesprek. Mail
ze vooral.

GEMEENTEBERAAD ZONDAG 9 MEI 2021
Op 9 mei bent u hartelijk welkom na de ochtenddienst bij een
digitaal gemeenteberaad. We hebben binnen de kerkenraad
de afgelopen tijd veel gesproken over onze onderlinge
verbondenheid als gemeente. Een van de manieren waarop we
daaraan invulling kunnen geven is een moment te nemen om
u kort bij te praten over dingen die dit jaar in onze kerk
spelen ook los van corona is dat veel en opmerkingen en
vragen vanuit de gemeente te delen.
De opzet van dit gemeenteberaad:
-

-

-

Na de ochtenddienst van 9 mei zal een nieuwe
uitzending via Kerkomroep gestart worden (dat zal
rond 10u30 zijn). Het gemeenteberaad bestaat uit
twee delen. In het eerste deel zal de kerkenraad u kort
bijpraten. Dan is er een korte pauze waarin u vragen
kunt stellen of opmerkingen kunt maken. Vervolgens
zullen die in het tweede deel worden besproken
(mogelijk niet alle, afhankelijk van de tijd).
Parallel met de uitzending via Kerkomroep zal er een
Zoomsessie zijn. Dit om degenen die dat willen in ieder
geval een digitaal samenzijn te laten hebben. De link
voor deze sessie vindt u op de website van de Nieuwe
Kerk. Het wachtwoord is het gebruikelijke (mail
a.joosse@nieuwekerk.org als u dit niet (meer) weet).
Deelname aan de Zoomsessie is niet nodig om de
uitzending via Kerkomroep te volgen. We sluiten
hiermee dus niemand buiten maar bieden een extra
digitale vorm van samenzijn.
Vragen of opmerkingen kunt u zowel vooraf als tijdens
(de pauze in) het gemeenteberaad stellen en maken.

-

-

Vooraf kunt u bellen naar Nienke Verheij
(06
4490
8946)
of
mailen
naar
kerkenraad@nieuwekerk.org. In de pauze van het
beraad kunt u ook bellen (nummer wordt nader
bekend gemaakt), direct vragen stellen via de
Zoomsessie (spreken of in de chat) of mailen naar
a.joosse@nieuwekerk.org.
Ter toelichting bij de opzet: er zit op de uitzending via
Kerkomroep een behoorlijke vertraging. Dit maakt het
helaas onmogelijk om live in te bellen.

We willen u met dit bericht allereerst uitnodigen bij dit
gemeenteberaad digitaal aanwezig te zijn.
We hopen velen van u te zien. Verder willen we u graag in de
gelegenheid stellen om uw opmerkingen en vragen aan de
kerkenraad door te geven, vooraf of op 9 mei, via een van de
eerder genoemde manieren.

CANTATEDIENST ZONDAG 2 MEI 17.00 UUR
Op mei
schrijft Bach voor ondag Cantate de vierde
passender zondag voor een cantatedienst is er nauwelijks. De
dienst is per stream te beleven én voor dertig kerkgangers .
Voor aanmelding zie website
De uitvoerenden
Solisten en barokorkest onder leiding van Jelte Hulzebos:
Sopranen Cantate Consort
Eske Tibben alt
Mattijs Hoogendijk tenor
Roele Kok bas
Helmut Riebl viool
David Alonso Molina viool
Rachael Yates altviool
Vincent van Ballegooijen hobo
Mathilde van Wijnen bas de violon
Pieter Pilon orgel
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting met Mannes Hofsink als
organist.

