Tweede zondag van Epifanie
Doop van de Heer

9 januari 2022

Voorkant:
Detail van het centrale paneel van het altaarstuk van Isenheim, gemaakt door
Matthias Grünewald - 1515: Johannes de doper wijst naar de gekruisigde
Christus. Naast hem het Lam Gods en de beker van de Eucharistie.

Aan deze dienst werken mee:
Marijke Bootsma, ouderling
Lida Duzink, diaken
Ipe van der Deen, lector
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Mannes Hofsink, cantor-organist
Linda Rijks, voorzang
Joop Duzink, geluid
Joanneke Smeenk, beeld
Herman Pieter Ubbens, koster

VOORBEREIDING
Orgelspel: Christ, unser Herr, zum Jordan kam - J.S.Bach
Welkom
Ontsteken van de kaarsen
Lied: ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’- 516 vers 1, 2, 3 en 5

2

De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan

3

Het hemels lam stond wit en licht
in ’t zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan

5

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid

Bemoediging en drempelgebed:
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
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
o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming
over de nood van de wereld
en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw
a.: Heer ontferm U
o.: Christus ontferm U
a.: Heer ontferm U

Lied 518 vers 6

RONDOM HET WOORD
l. : Uw woord is een lamp voor mijn voet
a.: een licht op mijn pad
Lezing: Jesaja 42, 1 – 9 (NBV21)
421Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde,
Ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
2
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
4
Hij zal niet uitdoven en niet breken
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
5
Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgespreid
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
6
In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk
en maak je tot een licht voor alle volken,
7
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
8
Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die Mij toekomt met een beeld.
9
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

Lied: ‘Voor kleine mensen is hij bereikbaar’ – 72a

Lezing: Johannes 1, 19 – 34 (NBV21)
19

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem
priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent
u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de
messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook
niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’
vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons
gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die

roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja
gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën
kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en
ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar
in uw midden is iemand die u niet kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet
eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in
Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
29
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam
van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei:
“Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31Ook ik
wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël
geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif
uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33Nog wist ik niet wie
Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen
mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is
dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig
dat Hij de Zoon van God is.’
Evangelie-acclamatie

Overweging

Lied: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ – 528

2

Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Refrein

3

God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Refrein

4

Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Refrein

5

Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Refrein

GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen door diaken
Gaven
1e Collecte: Voedselbank Groningen
2e Collecte: Wijkwerk Groningen
Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief
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
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.
(NBV21)

TENSLOTTE

Zegen
a.: Amen
Orgelspel: Preludium en Fuga in e - J.S.Bach
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COLLECTES
Eerste collecte: Voedselbank Groningen
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter
beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen
voorzien.
Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan
ruim 850 gezinnen, in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim
190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de
voedselbank lopen.
Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen
voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!
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 uit de kerk gaan als groet en met felicitaties naar de heer P. Plieger,
Wilhelminakade, meneer wordt op 8 januari 90 jaar.
Het tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar de heer G. Smits,
Magnesiumlaan.
BEDANKT
Hartelijk dank voor het Dagboekje dat ik van de Nieuwe Kerk heb ontvangen.
Vriendelijke groet, Greet Drost.

GEBOREN
Op 4 januari om 7.59 uur, is geboren: Leen, zoon van Mathilde en Coos Engelsma.
Moeder en zoon maken het heel goed. We zijn heel dankbaar en heel blij.
Mathilde en Coos Engelsma.
ACTUEEL ROND CORONA
Dalende immuniteit, een nieuwe variant, lockdown—hoe moet het verder?
De laatste stand rond de Nieuwe Kerk en de coronamaatregelen:
Diensten weer digitaal
We zijn weer in lockdown. Dat heeft ook voor de Nieuwe Kerk gevolgen:
De diensten in de Nieuwe Kerk zijn vanaf nu weer digitaal.
Er zullen elke zondag enkele plaatsen zijn voor kerkbezoekers.
Als je daar belangstelling voor hebt kun je dat aangeven bij een van onze
predikanten:
e.j.veldman@nieuwekerk.org - tel. 050 – 853 82 95 en 06 – 12 58 72 29
T. Liefting@nieuwekerk.org tel. 06 – 13 45 03 06
Want zonder gemeente is liturgie niet goed te vieren.
Aanmelden voor de diensten zoals voorheen is niet meer mogelijk.
Oppas en kinderdienst zijn er voorlopig ook niet.
Bescherming in de kerk
Wie in de kerk is vragen we het volgende te doen:
1. Houd je mondneuskapje de hele tijd op. Behalve als je op dat moment een
actieve rol hebt.
2. Neem in elke derde bank plaats. In plaats van één worden nu twee banken
met linten afgesloten.
3. Houd altijd afstand.
4. Na de dienst drinken we geen koffie.
Behoefte aan een gesprek?
Iedere donderdag is de Nieuwe Kerk vrij toegankelijk voor bezoek. Een van
onze predikanten is dan in de Nieuwe Kerk aanwezig voor een gesprek.

VERHUISD
Ds Tirtsa Liefting is verhuisd naar de Corthinglaan. Het nummer kunt u vinden op
de website onder inloggen: beveiligd Lief en Leed.
DOE-DIENST: SCHEPPING
zondag 23 januari 11:30 - 12:30 uur
“Het was goed”, zei God over zijn schepping. De eerste Doe-Dienst was ook
goed, dus welkom bij deze tweede! We gaan samen doen, luisteren en eten.
Kom je ook?
ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar genoemde mensen via de Bloemengroet,
dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of
telefoon 050 5415029. Ook kunt u via de website, na inloggen ‘Lief en Leed’,
gegevens en adressen vinden.
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
INLOOP KERK
Elke donderdag van 10 – 16 uur is de kerk open voor bezoek. Uiteraard houden
we ons aan de Coronamaatregelen. Dit is bedoeld voor iedereen die zin heeft in
een kop koffie, een praatje of om gewoon even stil te zijn in de kerk. Als ingang
wordt een van de zijdeuren gebruikt. Ieder die het leuk vindt om even langs te
komen is welkom, waar je ook vandaan komt: de buurt, de stad, de Nieuwe kerk,
welkom!
STILTEPORTAAL
Het Stilteportaal, in de hoofdingang van de Nieuwe Kerk, is dagelijks geopend
van 10 uur -18 uur om even rust te zoeken of een kaarsje aan te steken.
ADRES:
Nieuwe Kerk Groningen
Nieuwe Kerkhof 1 - 9712 PT Groningen

Telefoon: 050 – 312 37 56
Contact Wijkgemeente: scriba@nieuwekerk.org
contact verhuur: info@binnenstadskerken.nl
Predikanten
Ds. Evert Jan Veldman: e-mail e.j.veldman@nieuwekerk.org
Ds. Tirtsa Liefting: e-mail t.liefting@nieuwekerk.org
Rond het Coronavirus
Hulp nodig of bieden? coronahulp@nieuwekerk.org
Coördinatie in Coronatijd: coronateam@nieuwekerk.org
Meldpunt uitvaarten - Telefoon: 050 – 205 33 30

.

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VOOR 23 JANUARI 2021
VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE DONDERDAG VÓÓR
10.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

