Epifanie

Zondag 2 januari 2022
Nieuwe Kerk, Groningen

Afbeelding voorkant: ‘De aanbidding van de wijzen’, Fra Angelico en
Fra Filippo Lippi (c. 1440/1460)

Aan deze dienst werken mee:
Klaas van der Lingen, ouderling van dienst
Erwin Landman, diaken van dienst
Josha Veger, lector
ds. Tirtsa Liefting, voorganger
Mannes Hofsink, cantor-organist
Simon Hofsink, slagwerk
Marieke Schuppert, Marion Sanna, Mannold van der Schootbrugge
en René Paas, voorzang
Annie van Zanten, koster
Adrie Huttenga, geluid
Andries Jekel, beeld

VOORBEREIDING
Orgelmuziek: Les Mages – O. Messiaen
Welkom
Ontsteken van de kaarsen
Zingen ‘Wij trekken in een lange stoet’ (LB 506)
coupletten: voorzang / refrein: allen

2

Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer…

3

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, koning en Heer…

4

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer…

Bemoediging en drempelgebed:
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.: schepper en behoeder van alle leven
o.: Licht uit de hoge
a.: omstraal en verwarm ons
o.: Liefde uit de eeuwigheid
a.: wek in ons de nieuwe mens
o.: Immanuël – God met ons
a.: wees onze reisgenoot.
o.: Amen.

Kyrie en gloria
o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming
over de nood van deze wereld
en laten wij hem loven
om zijn liefde en zijn eindeloze trouw.
a.: Heer, ontferm U.
o.: Christus, ontferm U.
a.: Heer, ontferm U.

Glorialied (LB 515)
Voorzang: vers 1, 3, 5 / Allen: vers 2, 4, 6 en 7

2

Wiens heerschappij geen einde kent,
geen einde kent,
Hij daalde neer om onze ellend’.
Halleluja, halleluja!

3

De koningen uit het Oostenland
het Oostenland,
vereerden Hem met offerand’.
Halleluja, halleluja!

4

Die knielden daar in ootmoed neer,
in ootmoed neer,
voor ’t kleine kind, hun God en Heer.
Halleluja, halleluja!

5

Die zich zo diep vernederd heeft,
vernederd heeft,
Hij is het die ons ’t leven geeft!
Halleluja, halleluja!

6

Hij maakt ons door zijn armoe rijk,
zijn armoe rijk,
en brengt ons in het hemelrijk.
Halleluja, halleluja.

7

Zo zinge al wat zingen mag,
wat zingen mag:
de Heer zij dank op deze dag.
Halleluja, halleluja.

RONDOM HET WOORD
l.: Uw woord is een lamp op mijn voet
a.: een licht op mijn pad
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 11: 1-10
1

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3
Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

4

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7
Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
8
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10
Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Zingen ‘Heden zult gij zijn glorie aanschouwen’ (LB 490)

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 2: 1-12
1

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering
van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem
aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren
is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem
te aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en
heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de
messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen
hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem
in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van
Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal
hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij
wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,
8
en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het
gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’
9
Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging
de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef
staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen,
werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in
aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met

kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en
mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat
ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere
route terug naar hun land.

Evangelie-acclamatie

Overweging
Gezongen geloofsbelijdenis (340c)

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen
Gaven
1e collecte: Afghanistan
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

Dankgebed
Voorbeden
Na de woorden: ‘tot u bidden wij’:

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
Zingen ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ (LB 528)
Coupletten: voorzang / Refrein: allen

2

Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Refrein.

3

God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
Heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Refrein.

4

Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.

Refrein.

5

Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Refrein.

Zending en zegen
v.: …
a.: Amen

Orgel: Praeludium in C (gedeelte) - D.Buxtehude
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COLLECTES
Eerste collecte: Afghanistan
Sinds de machtsovername van de Taliban heerst er armoede in
Afghanistan, daarnaast is het voor veel mensen buitengewoon
onveilig: vooral voor hen die met de vroegere overheid hebben
samengewerkt. Werk is er nauwelijks: mensen vervallen in armoede
en dan is het ook nog winter. Nasser, een bekende in de Nieuwe Kerk,
heeft nauwe banden met familie en anderen aldaar. Doordat hij
contacten heeft kan er hulp het land in. Dat is bijzonder, want de grote
organisaties krijgen in het land, onder bewind van de Taliban, maar
moeilijk toegang. Met deze collecte willen we zijn werk ondersteunen.
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de vijf wijkgemeenten in Groningen willen we zo elke maand €
3.000 inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de kosten van
verwarming en verlichting van de kerkgebouwen.
BLOEMENGROET
De bloemen gaan namens onze Nieuwe Kerk Wijkgemeente als groet
naar mevrouw Bouwman-Kuif, Amalia van Solmstraat.
En als groet en bemoediging naar de heer F. Noorman, Eikenlaan.
BEDANKT
Mevrouw G.H. Boon- Huizenga wil onze gemeente graag bedanken
voor de mooie bloemen die ze ter ere van haar verjaardag mocht
ontvangen.

ADRESSEN BLOEMENGROET
Mocht u een kaartje willen sturen naar een gemeentelid, dan kunt u
mailen of bellen naar Lida Duzink, e-mail lidaduzink9@gmail.com of
telefoon 050 5415029.
Ook kunt u via de website, na inloggen ‘Lief en Leed’, gegevens en
adressen vinden.
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
ACTUEEL ROND CORONA
Dalende immuniteit, een nieuwe variant, lockdown—hoe moet het
verder? Op deze pagina staat de laatste stand rond de Nieuwe Kerk en
de coronamaatregelen.
Diensten Weer Digitaal
We zijn weer in lockdown. Dat heeft ook voor de Nieuwe Kerk
gevolgen:
De diensten in de Nieuwe Kerk zijn vanaf nu weer digitaal.
Dit is inclusief de Kerstdiensten. Er zullen elke zondag enkele plaatsen
zijn voor kerkbezoekers. Als je daar belangstelling voor hebt kun je dat
aangeven bij een van onze predikanten. Want zonder gemeente is
liturgie niet goed te vieren.
Aanmelden voor de diensten zoals voorheen is niet meer mogelijk.
Bescherming in de kerk
Wie in de kerk is vragen we het volgende te doen:
- Houd je mondneuskapje de hele tijd op. Behalve als je op dat
moment een actieve rol hebt.
- Neem in elke derde bank plaats. In plaats van één worden nu twee
banken met linten afgesloten.
- Houd altijd afstand.
- Na de dienst drinken we geen koffie.

De kerkenraad wenst u een goed en gezond 2022

