
HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN 

 

Adventstijd 27 november t/m 24 december 

4 december  Filippenzen 4, 1-9 Verheug in de gemeenschap 

      van de Heer 

11 december  1 Thessal. 5, 1-11 Blijf wakker en nuchter 

18 december  Mattheüs 25, 1-30 De wijze en de dwaze 

       maagden 

Kersttijd 25 december t/m 5 januari 

25 december I: Mattheüs 1, 1-24 Geboorte van Jezus bij 

      Matthëus 

  II: Lukas 2, 1-20  Geboorte van Jezus bij 

      Lukas 

  III: Johannes 21, 15-25 De Herrezene aan het meer 

27 december  1 Johannes 1, 1-10 Het Woord met ogen gezien 

30 december  1 Johannes 4, 7-16 God is liefde 

1 januari  Johannes 1, 1-18 Het Woord van het Oerbegin 

4 januari  Lukas 2, 21-39 besnijdenis in de tempel 

 

Epifanietijd 6 januari t/m 4 februari 

6 en 8 januari  Mattheüs 2, 1-12 Aanbidding door de wijzen 

15 januari  Lukas 2, 41-52 Twaalfjarige Jezus in de 

      tempel 

22 januari  Johannes 2, 1-11 Bruiloft te Kana 

29 januari  Lukas 6, 6-11  De verdorde hand 

 

Triniteitstijd 5 februari t/m 11 maart 

5 februari  Mattheüs 20, 1-16 Arbeiders in de wijngaard 

12 februari  Lukas 8, 4-15  Gelijkenis van de zaaier 

19 februari  Lukas 18, 18-34 De rijke tempeloverste 

26 februari  Mattheüs 4, 1-11 Verzoeking in de woestijn  

5 maart  Mattheüs 17, 1-13 Verheerlijking op de berg 

 

Lijdenstijd 12 maart t/m 8 april 

12 maart  Lukas 11, 14-36 Demonenuitdrijving, teken 

      van Jona 

19 maart  Johannes 6, 1-15 Spijziging van de 5000 



   

 

Liederen in de mensenwijdingsdienst na het offer en de communie 
 

Adventstijd: 

O: O neig Uw oor tot mij  C: God is liefde 

Kersttijd: 

O: Wij, die zijn geboren  C: Te midden van ons 

Epifanie: 

O: O Heer, wil mij wijzen  C: Heer, in uw woorden  

Triniteit: 

O: Heilig, heilig zijt Gij  C: De God van de vrede 

Lijdenstijd: 

O: Waardig is het Lam  C: Dood noch leven 

 

 

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen 
 

4 december Advent  Maria door een doornwoud ging 

25 december Kerst  Nu zijt wellekome (vers 1 en 2) 

15 januari Epifanie Wees Gij een Leid-ster 

19 februari Triniteit Hij is de Ster 

19 maart Lijdenstijd Zaai nu uw zaad 

 

Diensten en activiteiten in de Kersttijd 
Op 1e Kerstdag, zondag 25 december, zijn er de drie Kerst-

mensenwijdingsdiensten: Kerstnacht (0.00 u), Dageraad (8.00 u) en 

Volle dag (10.30 uur). 

Om 10.00 uur is er de Kerstdienst voor kinderen. 

Na de Dageraadsdienst is er om 9.00 uur een kerstontbijt in de 

gemeentezaal. Na de laatste mensenwijdingsdienst is er om 11.30 uur 

een feestelijk kerstsamenzijn in de gemeentezaal. 

 

In de Kersttijd zijn er verder diensten op woensdag 28 december, 

zaterdag 31 december, dinsdag 3 januari, steeds om 10.30 uur. Na de 

diensten is er gelegenheid tot gesprek rond het thema 

Messiasverwachting en Wederkomst. 



Op vrijdag 6 januari (Driekoningen) is er om 10.30 u een extra 

mensenwijdingsdienst om de Epifanietijd in te luiden. 

 

Bij de mensenwijdingsdiensten is er voor de gemeentecommunie geen 

beperking aan het aantal communicanten. Als u er waarde aan hecht om 

als eerste de communie te ontvangen (plaats uiterst rechts in de eerste rij 

communicanten) dan kunt u op het papier op het communicatiebord bij 

de ingang van de kapel dit aankruisen. 

 

 

Bericht van het bestuur 

 

Algemene Ledenvergadering 
Er was geen grote opkomst bij de ledenvergadering die op 24 november 

2022 werd gehouden. Inclusief het bestuur waren er 9 deelnemers. 

Wellicht dat het weer een keer op een zaterdagochtend moet worden 

gepland om iedereen die wil komen er bij te betrekken. Het is jammer 

omdat er belangrijke zaken die een ieder aangaat aan de orde komen. De 

begroting en de komende onderhoudsplannen zijn door de aanwezige 

leden goedgekeurd. 

 

Het gemeentereglement 
Het is ook op de ledenvergadering aan de orde gekomen, dat het 

reglement voor een deel is aangepast. De puntjes moeten op de i gezet 

worden. Tekstueel is het grotendeels doorgenomen. De belangrijkste 

wijziging heeft betrekking op het eindigen van het lidmaatschap van het 

bestuur bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Dit artikel is in het 

komende reglement vervallen. 

Het reglement zal in gewijzigde vorm t.z.t. aan u worden toegezonden 

voor correctie of instemming. Dan gaat het naar het Landelijk Bestuur 

en de Synode. Na hun goedkeuring kan het in werking treden.  

 

 

 

 

 

 



Internationaal 
Belangwekkend is wat Christward Kröner over 100 jaar De 

Christengemeenschap heeft geschreven. Hij geeft aan wat er nodig is.  

Dat is een constructieve ontevredenheid, een zo helder mogelijke kijk op 

de tegenwoordige toestand van de wereld en op de staat van bewustzijn 

van onze mensheid.  

Dat wil wel wat zeggen. Dan zouden we dus in gesprek moeten gaan 

met elkaar hoe wij dit zien. We kunnen niet afwachten hoe de 

Christengemeenschap zal groeien.  Of juist het tegenovergestelde met 

steeds met minder belangstelling te maken zou krijgen. Hoe je denkt 

over de toestand in de wereld zouden wij ook met elkaar moeten 

bespreken om die helder te krijgen. Welke invloeden neem je mee in je 

beoordeling van de huidige tijd. Staan wij open voor een andere mening. 

Hebben wij bewustzijn van en zijn wij in staat om vertrouwen in de 

geestelijke leiding van de wereld te hebben.  

 

 

 

Activiteiten 
Zie: https://groningen.christengemeenschap.nl/agenda/activiteiten/ 


