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Inleiding op het themablok: Epifanie 
 
Het eerste tijdvak na de kersttijd heet ‘epifanie’, een Grieks 
woord dat zoiets betekent als ‘voor de dag komen’. In deze tijd 
(waarin dit jaar 7 zondagen vallen) vragen wij ons als Christen 
gemeente af wie ons nu in Jezus tegemoet is gekomen.  
 
Toen wij vorig jaar het programma voor dit jaar vaststelden 
was er de behoefte van enkele voorgangers om in een klein 
deel van het jaar niet onze eigen koers te varen, maar ons te 
laten leiden door het gemeenschappelijk leesrooster. Dit idee 
werd aangenomen en resulteerde in het blok ‘epifanie’ waarin 
de voorgangers de eerste vier zondagen van het jaar A van dit 
leesrooster volgen. De daarin gekozen lezingen zijn alle op één 
na genomen uit het Matteüs evangelie. Matteüs schenkt, anders 
dan Marcus en Johannes, aandacht aan de vormende jaren van 
Jezus en geeft ook een geboorteverhaal. Weliswaar is dat veel 
beknopter dan dat van Lucas, dat wij met Kerstmis altijd lezen. 
Wij zullen in dit blok, dat dus de eerste vier zondagen van 
epifanie beslaat, te horen krijgen hoe mensen op Jezus 
reageerden en wat daarvan de consequenties waren. Op de 
laatste zondag van dit blok neemt Jezus zelf het initiatief met 
zijn eerste verkondiging in Kafarnaüm en het roepen van de 
eerste leerlingen.  
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Voor 2020 zijn de volgende series gekozen: 
 

Serie 01 Epifanie 
Serie 02 Familie 
Serie 03 Aswoensdag 
Serie 03 Marcus 
  Biddag voor gewas en arbeid 
Serie 04 Palmzondag 
  Stille week en Pasen 
Serie 05 Paulus revival 
Serie 06 Landschap 
  Pinksteren 
Serie 07 Jakob 
Serie 08 Zomergasten 
Serie 09 Geloof en geluk 
Serie 10 Beproeving 
Serie 11 Deuterocanonieke boeken 
Serie 12 Jesaja 
  Kerstavond en Kerstmorgen 
 
 

Voor er een serie begint zult u in de kerk daar een beknopt boekje over 
kunnen vinden. 
 

De voorgangers zijn: 
 
05 – 01 Egbert Smit 
12 – 01 Lineke Buijs 
19 – 01 Caroline Lemmens 
26 – 01 Mannie Hovenkamp 
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Zondag 5 januari 2020 
 
Voorganger: Egbert Smit 
Bijzonderheden: Delen van Brood en Wijn 
Thema: Koningen in maten en soorten 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.:  
 
Lezing(en):  Matteüs 2.  
  
 
Toelichting:  
Volgens de afspraken binnen de PKN vieren wij deze zondag ‘driekoningen’ 
hoewel dat feest vanouds op 6 januari valt. Driekoningen is een kalenderfeest – 
het valt op een vaste datum in het jaar – omdat deze drie wijzen al vroeg in de 
kerkgeschiedenis heilig verklaard zijn en de naamdag van een heilige nu eenmaal 
op een vaste datum valt. In plaats daarvan zouden wij ons volgens voorschrift 
bezig moeten houden met ‘de onnozele kinderen’ die ook heilig verklaard zijn en 
dus ook een eigen naamdag hebben, te weten 28 december! 
 
Kort en goed: je doet het nooit goed maar ik heb van de nood een deugd gemaakt: 
wij lezen over de drie wijzen – koningen uit verre landen – en over de manier 
waarop die andere koning  -  koning Herodes – op dit bezoek reageert. En als je 
bedenkt dat dat kind Jezus ook een koning is: de koning zelfs! Dan snap je het 
thema: “koningen in maten en soorten”… 
 
 
 
Diaconale collecte: Hulp voor mensen zonder papieren 
Volgens schatting leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel 
aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland 
niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie 
ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is 
er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de 
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden 
helpen met informatie, advies en scholing. 
www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden 
 
Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.  
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Zondag 12 januari 2020 
 
Voorganger: Lineke Buijs 
Bijzonderheden: - 
Thema: Omkeren 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Bloemen:  Roely 
Afkondiger:  Grietje Schanssema-Ritsema 
m.m.v.:  
 
Lezing(en):  Jesaja 42: 1 – 7. 
 Matteüs 3: 13 - 17 
 
Toelichting:  
Jezus begint zijn openbare optreden op een merkwaardige manier. Hij komt 
naar Johannes om zich door hem in de Jordaan te laten dopen, net als een 
menigte andere mensen. Die doop wordt genoemd: een doop van bekering, van 
ommekeer.  
De bekering van Jezus? 
Is dat niet de omgekeerde wereld? 
 
De doop is voor zover ik weet in het kerkelijk leven geen brandend 
gespreksonderwerp meer. Maar het leesrooster brengt ons deze zondag bij dit 
intrigerende korte gedeelte, over de ontmoeting van Johannes en Jezus. Daar 
blijkt meer omkering in te zitten dan ik op het eerste gezicht dacht. 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: De Open Hof 
De Open Hof is een opvanghuis in de binnenstad van Groningen waar mensen 
terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer 
waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een 
luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, 
drugsgebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden. De Open 
Hof is een oecumenisch, diaconaal en pastoraal centrum. Het centrum wordt 
mede in stand gehouden door de Groninger kerken. Ook de gemeente van 
Huizinge ondersteunt dit opvanghuis door regelmatig te collecteren. 
www.openhof.org 
 
Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.  
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Zondag 19 januari 2020 
 
Voorganger: Caroline Lemmens 
Bijzonderheden: - 
Thema: Volgen 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Grietje Schanssema-Ritsema 
Bloemen:  Martje Star 
Afkondiger:  Roely van Leeuwen 
m.m.v.:  
 
Lezing(en):  Johannes 1: 29 - 42 
  
 
Toelichting:  
Op deze zondag lezen we uit het evangelie van Johannes. 
Twee leerlingen van Johannes verlaten hun leider en gaan Jezus achterna. 
De aanleiding is dat Johannes over Jezus zegt: “zie, het lam Gods.” 
Spannend om je voor te stellen dat dat voldoende is om je leven een radicale 
wending te geven. 
Nog wonderlijker is het dialoogje van Jezus met de twee. “Wat zoeken jullie?” 
vraagt Jezus. 
“Rabbi, waar verblijft u?” Hij zei: “Komt en ziet.” 
Waar gaat dit over? 
Ik weet niet, maar ga met de tekst aan de gang en zal u verslag uit brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconale collecte: Stichting Mensenkinderen 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in 
Albaniëne, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. 
Mensenkinderen werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. De projecten 
zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen 
(dure) transporten, zij kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter 
en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel 
besteed. 
w.w.w.mensenkinderen.nl  
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Schaalcollecte is bestemd voor de Diaconie.  
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Zondag 26 januari 2020 
 
Voorganger: Mannie Hovenkamp 
Bijzonderheden: - 
Thema: Wat bezielt je? 
Organist:  Kees Steketee 
Ouderling van dienst: Roely van Leeuwen 
Bloemen:  Roely van Leeuwen 
Afkondiger:  Frank Colstee 
m.m.v.:  
 
Lezing(en):  Jesaja 49: 1 - 7 
 Matteüs 4: 12 – 22. 
 
Toelichting:  
Bij de eerste lezing voor deze zondag kwamen er twee korte zinnen bij mij op. De 
eerste: Zomaar te gaan…. Een Bijbel liedje over Abraham. Jezus hoort dat 
Johannes gevangen genomen is en dat zet hem in beweging. Weet hij wat hij gaat 
doen, heeft hij een plan. Ik lees het er niet in. “Hij trok rond in heel Galilea”, staat 
er.  
Het tweede: Wat bezielt je? En dat slaat op de 4 mensen die rustig met hun werk 
bezig zijn. Maar Jezus zegt ‘kom volg mij’. En meteen doen ze dat. Ook zij gaan 
zomaar mee. Maar in ‘bezielt’ zit het woord ziel verstopt. Is dat misschien de 
sleutel? 
 
 
Diaconale collecte: Edukans 
Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs die gelooft dat talent niet 
verloren mag gaan. Daarom werken ze samen met scholen, docenten en ouders 
aan goed onderwijs. 
250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar te weinig. Overvolle 
klaslokalen en betrokken docenten die zelf nauwelijks een opleiding hebben 
gehad, zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om die 
reden hun school nooit af. Edukans zorgt o.a. voor een veilige leeromgeving, goed 
opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te 
laten slagen op school! 
Een van de manieren hoe Edukans dat doet is het World Teachers programma. 
Miriam Geerts is één van de teachers en is hiervoor al twee keer na India gereisd 
en ze overweegt om in het najaar van 2020 weer te gaan om te helpen het 
onderwijs ter plekke te verbeteren. 
Goed, het kost Edukans geld om programma’s voor beter onderwijs op te zetten, 
daar zal het geld van de collecte heen gaan. 
www.edukans.nl 
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Schaalcollecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters.  
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Pastoraat 
 
Er is een pastoraal werker aan onze gemeente verbonden, Barbara de 
Beaufort. Voel u vrij om haar te bellen of te mailen als u, om wat voor 
reden ook, prijs zou stellen op bezoek of een gesprek.  
 
: 0595-795059 of 06-48968570  

✉:  barbaradebeaufort@gmail.com  


