
HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN 

 

 

 

 

Johannestijd 24 juni t/m 23 juli 

10 juli   Johannes 3, 22-36 Johannes te Ainon 

17 juli   Mattheüs 11, 1-15 Johannes in de gevangenis 

 

Triniteitstijd 24 juli t/m 28 september 

24 juli   Markus 8, 27-38 Belijdenis van Petrus 

31 juli   Mattheüs 7, 1-14 Uit de Bergrede 

7 augustus  Lukas 15, 1-32 Verloren schaap, zilverstuk, 

      zoon 

14 augustus  Lukas 9, 1-17  Uitzending van de twaalf; 

      spijziging 

21 augustus  Lukas 18, 35-43 Genezing blinde bij Jericho 

28 augustus  Markus 7, 31-37 Genezing van een  

      doofstomme 

4 september  Lukas 10, 1-20 Uitzending van de zeventig 

11 september  Lukas 17, 5-37 Sterking van het geloof 

18 september  Mattheüs 6,14-34 Uit de Bergrede 

25 september  Lukas 7, 11-17 Opwekking jongeling te 

      Naïn 

 

Michaëltijd 29 september t/m 29 oktober 

29 sept en 2 okt Mattheüs 22, 1-14 Koninklijke bruiloft 

9 oktober  Openbaring 12 De Vrouw, de Draak  

      en Michaël 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liederen in de mensenwijdingsdienst na het offer en de communie 
 

Triniteit: 

O: Groot en vol wonderen  C: De God van de vrede 

Johannestijd: 

O: Zie ons aan in Uw offer verenigd C: Te midden van ons 

Triniteit: 

O: Heilig, heilig zij Gij  C: Heer, in Uw woorden 

Michaëltijd: 

O: Weerklonken heeft de roep C: De God van de vrede 

 

 

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen 
 

3 juli  Johannestijd Nu draagt het zaad in de akker vrucht 

4 sept  Triniteit Hij is de Ster 

2 okt  Michaëltijd Onoverwin’lijk sterke held 

 

 

 

Zondagsdienst voor kinderen: De kinderdiensten worden één keer per 

maand ingeroosterd. 

 

Mensenwijdingsdienst op de vroege dinsdagochtend 
Data: 13 september en 11 oktober om 7.15 uur 

 

Inhoudelijke thema’s op donderdagmiddag 
Data:  

14 juli: Christus-zon 

8 september: Geef ons meer geloof 

 

 

 

 



Bericht van het bestuur 

 

Zoals was aangekondigd was de staf van de kinderkampen van Berka bij 

ons te gast in het weekend van 30 april/1 mei 2022. Het is altijd een 

bijzondere gebeurtenis om dit mee te maken tijdens de dienst. Zij zingen 

dan - aangepast aan de dienst - liederen die ook tijdens het kamp worden 

gezongen. Maar ook na de dienst zijn ze altijd bereid om te zingen voor 

ons. Helaas waren de meeste mensen toen al vertrokken, zodat het 

concertje wat zij gaven door slechts vier kerkgangers bijgewoond werd. 

Bart, de kamppriester, zingt dan ook mee en je ziet dat hij geniet van de 

activiteiten van deze stafleden.  

 

Klussenochtenden  
Ook de komende periode zijn er éénmaal per maand weer 

klussenochtenden, waaronder ook het tuinwerk valt,  ingepland voor 

gezamenlijk klussen in en rondom de kerk. De ochtenden zijn 

afwisselend op vrijdag en op zaterdag. Vanaf 9.30 uur is er inloop met 

koffie en thee om rond 10.00 uur met het klussen te beginnen.  

Data: zaterdag 30 juli en vrijdag 26 augustus 

Iedereen is van harte welkom!  

 

 

Reservering gelden toekomstige gebeurtenissen 
Bij nadering van het levenseinde rijst de vraag:  

Wil ik een uitvaart die door een priester van de Christengemeenschap 

wordt verzorgd? 

En wil ik worden opgebaard in de kerk van de Christengemeenschap? 

Er zijn nog meer vragen die gesteld en regelingen die dan getroffen 

moeten worden. 

Met betrekking tot de eerste twee vragen komen de kosten die de keuze 

met zich meebrengt om de hoek kijken. Is de wens om dit nog bij leven 

zelf te regelen, dan kunt u uw wens aan de priester kenbaar maken en 

een bedrag ter dekking van die kosten reserveren op onze rekening. Het 

bedrag wordt dan geoormerkt en niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Wilt u bij inleg vermelden, dat het gaat om reservering uitvaart. 
 



 

Bijeenkomsten 

 

Christus-zon 
Donderdag 14 juli, 16.00 uur 

Door de millenia heeft de zon een grote plaats ingenomen in het 

religieuze bewustzijn van de aardemens. In de Johannestijd horen we in 

het epistel dat Christus “in de etherstralen van de zonnegeest” in de 

aardewereld is binnengetrokken. Kunnen we nader komen tot het 

beleven van de werkzaamheid van de “Christus-zon” in de aardewereld? 

 

De oorsprongsimpuls van de Christengemeenschap 
Zondag 17 juli, 12.00 uur 

Dit jaar viert de Christengemeenschap haar 100-jarig bestaan. Een goede 

gelegenheid om stil te staan bij de oorsprongsimpuls van de beweging. 

Uit welke noden is zij geboren? In welke zielen werden die noden tot 

een concrete vraag? Wat kunnen de antwoorden op deze vraag betekenen 

voor de noden van deze tijd? 

 

Het Offer in de Mensenwijdingsdienst 
Zondag 28 augustus, 12.00 uur 

Het Offer is een centraal motief in de handeling van de 

mensenwijdingsdienst, waar het offer van Christus en het offer dat wij 

als mensen brengen samenkomen en samenwerken. Wat kunnen wij als 

offer naar het altaar brengen, dat Christus zich daarmee kan verbinden? 

 

“Geef ons meer geloof” 
Donderdag 8 september, 16.00 uur 

In de schriftlezing van de komende zondag klinkt deze vraag van de 

leerlingen aan Jezus. Waar haal je in deze tijd het geloof vandaan en wat 

is de kracht van deze mysterieuze eigenschap? 

 

De 100e stichtingsdag van de Christengemeenschap 
Vrijdag 16 september 

Op deze dag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste volledige 

mensenwijdingsdienst werd gecelebreerd, door Friedrich Rittelmeyer in 



de Witte Zaal van het Eerste Goetheanum in Dornach. Deze dag wordt 

daarom als de stichtingsdag van de Christengemeenschap gezien. 

In de Noordelijke gemeenten willen we deze dag memoreren met een 

extra mensenwijdingsdienst. Verdere details zullen nog worden 

bekendgemaakt. 

 

Christengemeenschap en Antroposofie: wat staat ons te doen? 
Donderdag 29 september (Michaëldag), 11.30 uur.  

Dit was de titel van het jubileumsymposium dat op 14 mei in Driebergen 

werd gehouden. Maar het is een vraag die ons ook verder in de komende 

tijd voor ogen kan staan. Wat kunnen Christengemeenschap en 

Antroposofie, in hun eigenheid én hun gezamenlijkheid, betekenen voor 

de ontwikkelingen in deze tijd? Hoe kunnen wij de 

verantwoordelijkheid, die verbonden is met dat wat we ontvangen 

hebben, recht doen? 

 

Leesgroep Het Johannes-evangelie 
Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het 

boek 

 “Het Johannes-evangelie”, een serie van twaalf voordrachten gehouden 

door Rudolf Steiner in Hamburg in 1908 (GA 103). 

Data: 30 juni, 14 en 28 juli, 26 augustus, 8 september, 13 oktober. 

 

Perikopenbespreking op de donderdagochtend 
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen de 

perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament in de 

mensenwijdingsdienst) een leidraad voor het beleven van het Christelijk 

jaar. 

   Op deze donderdagochtenden kunnen we om 11.30 u (na de 

mensenwijdingsdienst en een koffiepauze) met elkaar een blik werpen 

op de perikope van de daaropvolgende zondag. We hebben dan de 

gelegenheid om eens dieper in te gaan op stukken uit het Nieuwe 

Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst 

gelezen worden. Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een 

Nieuw Testament meebrengen. 

   Data: 23 juni, 7 en 21 juli, 1 en 15 september, 6 oktober. 

 



 

 

Studiegroep Emmen 
Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier 

weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om 

zich bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. De komende 

periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen. De 

bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend, beginnend om 10.00 u. 

De bijeenkomsten in de komende periode zijn op 1 juli, 2 september, 7 

oktober. 

Verdere informatie is verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 / 

06-24720208) of Bart Hessen (0594-659558). 

 

Inleiding en gesprek na de mensenwijdingsdienst 
Na iedere mensenwijdingsdienst op zondag wordt, tenzij anders 

vermeld, aansluitend aan het koffie/thee drinken (zo rond 12 uur), een 

korte inhoudelijke bijdrage aangeboden met aansluitend gesprek. De 

thema’s van deze inhoudelijke bijdragen worden niet vooraf in het 

gemeentebericht vermeld. Dit laat ruimte voor actualiteit, maar ook voor 

spontane bijdragen van leden of belangstellenden. 

 

De mensenwijdingsdiensten in Groningen 
De mensenwijdingsdienst wordt in Groningen gehouden op de zondagen 

(10.30 u), uitgezonderd de tweede zondag van de maand, en op alle 

donderdagen (10.00 u). 

   Daarnaast wordt ook eens per maand (behalve in juli en augustus) een 

dienst gehouden op de vroege dinsdagochtend (7.15 u), op de tweede 

dinsdag van de maand.  

   

Zondagsdienst voor kinderen en godsdienstlessen / verhaal: de 

Familieochtend 
Data: 3 juli, 4 september, 2 oktober 

 

Tuinklusochtenden  
Zaterdag 20 augustus en 

Zaterdag 5 november 

Aanvang 9.30 met koffie en om 10 uur gaan we aan de slag. 


