Bekijk de webversie

Viering 9 januari
Voor Luther was het van doorslaggevende
betekenis dat hij gedoopt was. Als zijn geloof
werd aangevochten en hij het moeilijk had, zei
hij: 'Ik ben gedoopt'. Dat gaf hem nieuwe moed.
De doop als kracht om vol te houden en door te
gaan.
Die betekenis licht ook op in de doop van Jezus,
ook al verschilt die hemelsbreed van de doop in
de Kerk (en dus ook van onze doop). Het gaat
wel om de Geestkracht om op weg te gaan. De
doop geeft richting aan het bestaan.
De doop van Jezus, hoe gewoon we die soms
ook vinden, roept intussen wel grote
(theologische) vragen op. Waarom wilde Jezus
de doop als teken van omkeer en vergeving van
zonden ontvangen? Eén ding is duidelijk: in zijn doop wordt Jezus zichtbaar als de
geliefde Zoon van de Eeuwige. Dat mag ook in onze doop zichtbaar worden: God zegt tegen
mensen 'Ik heb je lief'.
Deze viering is voorbereid door Bert Jan van Haarlem (voorganger), Betty van Spreeuwel en
Dirk van Tellingen.
Vanwege de verscherpte maatregelen rondom corona is deze viering enkel online
beschikbaar.
Kindernevendienst
Zolang er in kleine kring vieringen uitgezonden worden tijdens een lockdown, lijkt het de
werkgroep Kindernevendiensten niet zinvol om kindernevendiensten te houden. Ze gaan ook
niet online door. Zodra er weer meer mensen welkom zijn, worden Kindernevendiensten
weer aangeboden, hopelijk weer op zondag 30 januari.
Hier kun je de liturgie downloaden.
Thuis de viering meebeleven doe je via kerkdienst gemist.
Later terugkijken kan via kapel-eindhoven.nl/online-vieringen.
Thuiscollecte
Draag je onze collectedoelen Vluchtelingen in de Knel en het Jongerenhuis een warm hart toe?
Maak dan jouw collectegeld over op NL39 TRIO 0197 9811 86 t.n.v. stichting De Kapel, o.v.v.
“Collectegeld”.
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Wil je géén weekberichten ontvangen, meld je dan hieronder in het blokje van Laposta af. Je
blijft dan wel de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@kapel-eindhoven.nl toe aan uw adresboek.

