2e zondag van de Herfst

25 september 2022

In deze dienst worden bevestigd:
Jonneke Oskam, jeugdouderling
Karina Davidse, ouderling pastoraat
Jehudi Esenkbrink, diaken
Aan deze dienst werken mee:
Grietinus Mollema, 1e ouderling
Tjitsche Douma, 1e diaken
Jan-Ger Knot, lector
Linda Rijks, voorzang
Mannes Hofsink, cantor-organist
Evert Jan Veldman, voorganger
Gert-Jan Verheij, beeld
Adrie Huttenga, geluid
Andries Jekel, koster

VOORBEREIDING
- Orgelspel over NLB 513
- Welkom
- De ouderling van dienst ontsteekt de tafelkaarsen
(Allen gaan staan)
- Lied: ‘God heeft het eerste woord’- NLB 513
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God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
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God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
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God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

- Bemoediging en drempelgebed
o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a: Schepper en behoeder van alle leven
o: …………………………………………………………
door Jezus Christus onze Heer
a: Amen
(Allen gaan zitten)
- Kyrie en Gloria

v: Laten we de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn Naam prijzen want zijn barmhartigheid
is eindeloos

NLB 299e – ‘U alle eer’

DIENST ROND HET WOORD
- Groet
v: De Eeuwige zal bij u zijn
a: Ook u zal God bewaren
- Gebed van de zondag
v:…………………………………………
door Jezus Christus onze Heer
a: Amen

- Lezing: Amos 6, 1 – 10 (NBV21)
61Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria,
leiders van dit uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden! 2Trek
naar Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het grote Hamat en reis
dan door naar Gat, waar de Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die
koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van jullie? 3Wee jullie
die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij van
het geweld dichterbij brengen. 4Jullie liggen maar op je ivoren bedden,
hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de
stal. 5Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als
David zelf. 6Uit grote schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie
wrijven jullie je in, maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert jullie
niet. 7Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en
geluier is voorbij.
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Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt de HEER, de God van
de hemelse machten: Ik verafschuw de trots van Jakobs volk, Ik haat zijn
burchten. Daarom zal Ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand
uitleveren, 9en als er in een huis nog tien mensen overblijven, zullen zij
sterven. 10Als iemand dan het lichaam van een bloedverwant uit dat huis
wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene die nog
binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen,
‘maar wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’
- Antwoordpsalm: ‘Een loflied voor de Heer, heel mijn leven’ – Psalm 146

Hij die recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan wie hongerig zijn.
Allen: Refrein A
De Heer die de geboeiden bevrijdt, de Heer die de blinden weer zien doet
Allen: Refrein B
De Heer die opricht de gekromden, de Heer heeft de rechtvaardigen lief.
Allen: Refrein A

De Heer waakt over de vreemdeling en houdt staande de weduwe en
wees. Maar de wandel der bozen verstoort Hij.
Allen: Refrein B
De Heer heerst tot in eeuwigheid, uw God, Sion, geslacht op geslacht.
Allen: Refrein A + B
A+B
- Lezing: Lucas 16, 19 – 31 (NBV21)
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Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een
bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt
met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van
de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die
zijn zweren likten. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door
de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke
stierf en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met
Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met
mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in
water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze
vlammen.” 25Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het
goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan
ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij
pijn. 26Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie
van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar
ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader,
dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog vijf
broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord
van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de
Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot
inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de
Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand
uit de dood opstaat.”’

Afgesloten met de acclamatie

- Overweging
- Orgelspel: Lied ohne Worte (Op. 19, Nr.1) - F.Mendelssohn

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS
Jonneke Oskam (jeugd en jongeren) en Karina Davidse (pastoraat)
worden bevestigd in het ambt van ouderling. Jehudi Esenkbrink wordt
bevestigd in het ambt van diaken.
- Bekendmaking
- Inleidende woorden
- vragen en zegen
- Nu vraag ik ook aan u als gemeente om te gaan staan.
U hebt Jonneke Oskam, Karina Davidse en Jehudi Esenkbrink
geroepen als ouderlingen en diaken in uw midden.
Belooft u hen te helpen bij hun werk
en hen in uw voorbeden te gedenken?
Gemeente: Ja, dat beloven wij

- Lied: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ – NLB 360: 1 – 4

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt / de grote trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt, / het liefdevuur dat ons doordringt.
3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, / o hand die God ten zegen houdt,
o taal, waarin wij God verstaan, / wij heffen onze lofzang aan.
4 Verlicht ons duistere verstand, / geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft /vanuit de kracht die Gij het geeft

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
-Mededelingen door diaken
-Gaven
1e Collecte: Colombia: Vrouwen als
vredestichters
2e Collecte: Stedelijk kerkenwerk
Voor uitleg zie de zondagsbrief.
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hiernaast afgedrukt.
Of via het rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015
Achter in de kerk en bij de koffietafel staan schalen waar u uw gift kunt deponeren.
- Voorbeden met als acclamatie:

- 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 is.
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)

ZENDING EN ZEGEN
(Allen gaan staan)
- Slotlied: ‘Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild’- NLB 920

- Zegen

- Orgelspel over NLB 920

ZONDAGSBRIEF 25 SEPTEMBER 2022
Eerste collecte: Kerk in Actie: Colombia – Vrouwen als vredestichters
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgoorlog. . Ruim
honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich
samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis.
Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk
geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door
herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Wat zegt de Bijbel
over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en
woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft
vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000
inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van het onderhoud van
de orgels in de kerken. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage
(Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte
DOOPDIENST – ZONDAG 2 OKTOBER 2022
Op zondag 2 oktober zullen Viënne Amélie en Sarah Ria Antje gedoopt
worden. Samen met hun ouders, Christiaan van Eijk & Rachelle van den
Oudenaller en Anne Kuik & Paul de Rook mogen we dit als gemeente vieren.

BLOEMENGROET
De bloemen gaan de komende zondag als groet en felicitatie naar de heer
en mevrouw G. Knigge-van der Schors, Wassenbergstraat. Ze waren 21
september 50 jaar getrouwd.
En naar de heer en mevrouw Meesters-Timmer, Anna Blamanstraat. Ze
waren op 23 september 45 jaar getrouwd.

ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen,
dan kunt u mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail
lidaduzink9@gmail.com of telefoon 06 46696542. Ook kunt u via de
website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en adressen vinden. Het
wachtwoord kunt u opvragen bij Tim Smid t.smid@nieuwekerk.org.
Of bij Lida Duzink lidaduzink9@gmail.com
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
COLLECTEBONNEN
Op zondag 2 oktober worden weer collectebonnen aangeboden.
U kunt ze vinden bij de koffietafel.
STILTEPORTAAL
Het Stilteportaal, is dagelijks geopend van 10.00 uur-18.00 uur om even rust
te zoeken of een kaarsje aan te steken. De ingang is via de hoofddeur van
de kerk.
DOE-DIENST: “EEN GOEDE BUUR”
De eerste Doe-Dienst van het nieuwe seizoen zondag 25 september om
half 12. (Na deze dienst)
Geïnspireerd door de Nationale Burendag op zaterdag 24 september, is het
thema deze keer ‘Een Goede Buur’. We gaan met dit thema aan de slag door
middel van muziek, het verhaal van de Barmhartige Samaritaan,
opdrachten, gesprek en creativiteit (en… wie weet is er deze eerste keer
zelfs een springkussen aanwezig!) Natuurlijk sluiten we ook weer gezellig af
met een simpele, maar lekkere lunch.
De Doe-Dienst is voor alle leeftijden, dus wees welkom!
Ben je erbij? Zou je dit (i.v.m. de lunch) dan d.m.v. een mailtje
(t.liefting[@]nieuwekerk.org), berichtje of reactie willen laten weten?

NIEUW GEZAMENLIJK PROJECT BRON, FONTEIN EN NIEUWE KERK
‘Keeping Families Together in Ghana’. Dat is vanaf 1 september het nieuwe
gezamenlijke project van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk. Deze
stichting helpt sociaal en economisch achtergestelde vrouwen in Ghana
(West-Afrika) om een meer onafhankelijke positie te krijgen door zelf
bedrijfjes op te zetten. De droom van de stichting is een wereld waarin
iedere vrouw en elk meisje de mogelijkheid krijgt om zelfstandig te zijn en
een betekenisvol leven te leiden.
Meer informatie is te vinden op www.kftghana.org .
DE UBBO EMMIUS-LEZING KEERT TERUG!
Na een afwezigheid van twee jaar in verband met de coronapandemie,
keert de Ubbo Emmius-lezing terug met haar derde editie. op woensdag 28
september 2022 zal in de Nieuwe Kerk te Groningen het thema Terugblik
op vooruitgang: de jaren zeventig en Groningencentraal staan.
Nelleke Noordervliet is de eerste spreker en zij zal reflecteren op de
progressieve tijdgeest en veranderingsgezindheid die in de lange jaren
zeventig door Nederland trok. Noordervliet is een gevierd auteur die veel
over de jaren zeventig heeft gepubliceerd. Haar literaire werk dient als
uitgangspunt voor haar lezing, waarbij het boek Aan het eind van de
dag bijzondere aandacht geniet. In september 2022 ontvangt zij de
prestigieuze Nederlandse oeuvreprijs de Gouden Ganzenveer.
De tweede spreker is Max van den Berg: de uitgelezen persoon om dit
thema vanuit Gronings perspectief te voorzien. Van den Berg maakte in de
jaren zeventig furore als wethouder in Groningen en was daarna onder
meer voorzitter van de PvdA, Europarlementariër en Commissaris van de
Koning in Groningen. Tijdens zijn lezing staat voor Van den Berg zijn
spraakmakende periode als wethouder centraal. Daarin liep de stad
Groningen op verschillende thema's landelijk voorop. Het roemruchte
verkeerscirculatieplan is daarvan een toonaangevend voorbeeld.
Toegangskaarten zijn vanaf eind augustus te verkrijgen bij Boekhandel Van
der Velde in Groningen. De toegangsprijs bedraagt gedurende de
voorverkoop €7,50 en voor scholieren en studenten €2,50. Op de avond zelf
zijn de prijzen aan de deur respectievelijk €10 en €5. De lezing begint om
20:00 uur.

KOFFIESCHENKERS GEVRAAGD
Na de coronatijd is de groep van koffieschenkers nogal geslonken.
Koffieschenken houdt in dat je ’s morgens direct na de dienst achter de
koffietafel de koffie inschenkt, en na afloop de spullen naar de keuken
brengt en de koster helpt het nodige even schoon te maken. Eén keer in de
5 à 6 weken heb je koffiedienst. Lijkt het je leuk om te doen? Meld je aan
bij Ineke Jekel, e-mail: a.p.jekel@home.nl
KAARTAVOND
De eerstvolgende kaartavond wordt gehouden op vrijdag 30 september in
Het Nieuwe Kerk Centrum. We beginnen om 19.30 uur.
U/jij bent van harte welkom, ook als je nog nooit geweest bent, kom een
avondje meemaken!
Dick v.d. Leij
CANTATEDIENSTEN IN DE NIEUWE KERK TE GRONINGEN(30STE JAAR!)
In de Cantatedienst van 2 okober wordt uitgevoerd de Bachcantate
“Wo Gott der Herr nicht bei uns hält “ , BWV 178
door het Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos
De solisten zijn David van Laar (altus), Han Warmelink (tenor) en Roele Kok
(bas)
Bach schreef de cantate voor de 8ste zondag na Trinitatis in 1724. Het is een
zgn. koraalcantate gebaseerd op het koraal Wo Gott der Herr nicht bei uns
hält van Justus Jonas. De koraaltekst sluit aan bij de woorden uit de
evangelielezing waarin Jezus waarschuwt voor valse profeten.
Het openingskoor is een grote koraalfantasie waarbij de koraalmelodie in
de sopraan klinkt. Bach creëert een prachtig evenwicht tussen de
koraalmelodie, tekstinhoud en vorm.
Zes van de in totaal acht coupletten zijn integraal getoonzet, twee
coupletten zijn bewerkingen. Diverse instrumentale en vocale combinatie
zet Bach in om de tekst te schilderen en componeerde daarmee een zeer
bijzondere cantate.
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman
Organist: Mannes Hofsink
Plaats: Nieuwe Kerk Groningen.
Tijd: 17.00 uur
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

