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Voorkant:  
Rembrandt van Rijn 1669: Simeon, Anna en Jezus (onvoltooid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Harma van Gerwen, ouderling 
Lida Duzink, diaken 
Adrie Huttenga, lector 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Joop Duzink, geluid 
Gert-Jan Verheij, beeld 
Alexander Brands, koster 



VOORBEREIDING 

 
Orgelspel: Away in a manger - M.Chr. de Jong 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen           

Lied: ‘God heeft het eerste woord’ – NLB 513 

 
 
2  God heeft het eerste woord. 
   Voor wij ter wereld kwamen, 
   riep Hij ons reeds bij name, 
   zijn roep wordt nog gehoord.  

3  God heeft het laatste woord. 
   Wat Hij van oudsher zeide, 
   wordt aan het eind der tijden 
   in heel zijn rijk gehoord.   

4  God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde 
   oorsprong en doel en zin. 
 
Bemoediging en drempelgebed: 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer                 
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft               
o.: Licht uit de hoge                                            
g.: omstraal en verwarm ons                           
o.: Liefde uit de eeuwigheid                                 
g.: wek in ons de nieuwe mens 
o.: Immanuël – God met ons                                 
g.: Wees onze reisgenoot                                 
o.: Amen                                                          



            
Kyrie en Gloria 

o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming  
     over de nood van de 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: ‘Laat al het vrolijke geluid’ – NLB 518 vers 6 

 

 



RONDOM HET WOORD 
 
l. : Uw woord is een lamp voor mijn voet 
a.: een licht op mijn pad  
 
Lezing: Numeri 6, 22 - 27 (NBV21) 

22De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de 
Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 

24”Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
26moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 

27Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten 
zegenen.’ 

   
Lied: ‘God, schenk ons de kracht’ – NLB 418 

 
 
2          Niemand kan alleen / Heer uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer / naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen - / vruchtbaar in de Heer 

3     Vrede, vrede laat / Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad / dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, / zaaiend in en brede, 

totdat in uw vrede / ons hart rusten mag. 

4     God, schenk ons de kracht / dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht / uit elkander drijven. 

Zijn wij in u een, / samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen / lachen en geween. 



Lezing: Lucas 2, 21 – 24 (NBV21)  

21Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij 
de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn 
moeder was ontvangen. 22Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van 
Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer 
aan te bieden, 23zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 
eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24Ook wilden ze het 
offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of 
twee jonge gewone duiven. 

 
Lied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ – NLB 527 

 

 
2 Als een kind zijt Gij gekomen 

als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen. 

 
3 Als een vuur zijt Gij verschenen 

als een ster gaat Gij ons voor  
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

4 Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 

5 Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 



Overweging 

Orgelspel 

Lied: ‘O kindeke klein’ 

O Kindeke klein, O Kindeke teer 
Uit hoge hemel daalt Gij neer 
Verlaat uw Vaders heerlijk huis 
Wordt arm en hulploos 
Draagt een kruis 
O kindeke klein, O kindeke teer 

O Kindeke klein, O Kindeke teer 
Gij zijt onz' uitverkoren Heer 
Ik geef U heel mijn harte mijn 
Ach, laat mij eeuwig bij u zijn 
O Kindeke klein, O Kindeke teer 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: Project Wijkdiaconie 

                    ‘Stichting Jarige Job’ 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

  Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

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 was. 
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) 

 

TENSLOTTE            

Slotlied: ‘Als een ster in lichte luister’ – NLB 501 

 

2 Als een morgen aangebroken, 
als het licht zonneklaar, 
roos in de winter, 
in de woestijn ontloken, 
als belofte bloeit Gij daar. 

3 Als een kind tot ons gekomen, 
zijt Gij ons ongedacht 
nader, nabijer 
dan wij ooit durven dromen. 
Liefde heet uw overmacht. 

4 Als een woord dat, eens gegeven, 
nóg de morgen ontbiedt, 
zegt Gij ons aan 
de nacht niet meer te vrezen, 
want uw ster verlaat ons niet. 
 



 
 
Zending en zegen 

 
 

Orgelspel: Vom Himmel hoch da komm ich her - J.S.Bach 
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00.000 kinderen hun verjaardag  



              

                    ZONDAGSBRIEF 1 JANUARI 2023 
 
 
COLLECTES 
De 1e collecte is voor het nieuwe project van de diaconie: Stichting Jarige Job. 
Ieder kind verdiend een  verjaardag! 
Ieder jaar zijn er weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er 
thuis geen geld voor is. De Stichting helpt deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte 
verjaardag, thuis én op school. Jarige Job heeft inmiddels 100.000 kinderen blij 
kunnen maken met een mooie verjaardagsbox. 
Helpt u mee deze Stichting in stand te houden en kinderen blij te maken? 
 
De 2e collecte: Stedelijk kerkenwerk 
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.  
Uit de vijf wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. 
Wij dragen daarmee bij aan de kosten van verwarming en verlichting van de 
kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar 
zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan 
welkom. 
 
U kunt uw gift overmaken via de tikkie, hier afgedrukt.  

Of via het rekeningnummer van de wijkdiaconie NL61INGB 0007 39 7015.  

Achter in de kerk en bij de koffietafel staan schalen waar u uw gift kunt 

deponeren. 

 
 

 

 

 



KINDERDIENST EN OPPAS 
Er is vanmorgen geen kinderdienst. 
Karel van der Lingen en Marjolein de Goede verzorgen de kinderoppas op de 
oppaszolder. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan de komende week als groet en felicitatie naar mevrouw Corrie 
Vegter-Noordveld, Nassaulaan. Mevrouw is op 27 december 90 jaar geworden. 
En als groet en bemoediging naar de heer Jan Meijer,  onlangs verhuisd naar ‘de 
Es’ 3e etage. 
 
ADRESSEN BLOEMENGROET  
Mocht u een kaartje willen sturen naar bovengenoemde adressen, dan kunt u 
mailen of bellen naar Lida Duzink, lidaduzink9@gmail.com of telefoon 
0646696542. Of op te vragen bij Tim Smit email: 
t.smid@nieuwekerk.org  
 
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  
 
WARME WINTER VOOR IEDEREEN  
Het Leger des Heils heeft door het hele land 'warme kamers' geopend. Plekken 
waar je kunt werken, studeren of bijpraten. Bedoeld voor mensen die moeite 
hebben om de energierekening te betalen en het huis niet meer warm willen en/of 
kunnen stoken.  
Het Pand en het Floreshuis hebben dit idee gezamenlijk opgepakt voor de 
Korrewegwijk. In het Floreshuis kun je terecht voor een warme werkplek. In Het 
Pand kunnen gezinnen terecht en andere mensen die warmte en gezelligheid 
zoeken. Koffie en thee zijn in Het Pand gratis en er wordt dagelijks een lunch 
geserveerd. Het huidige rooster vindt je op de 
website: https://www.mooiewijken.nl/2022/11/09/warmewinter/  
Heeft u zelf de overheidssubsidie van 2 x €190 (november / december) op de 
energierekening niet nodig, overweeg dan om bij te dragen aan dit initiatief: NL43 
INGB 0008 3755 84 tnv Stichting Missionair Werk Het Pand, onder vermelding van 
“Warme Kamers”.   
 
 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
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UIT DE DIACONIE 
Mooi om te vermelden dat de kerstavondcollectes (10.30 uur) plm. 900 euro 
hebben opgebracht. Hierbij zijn de overboekingen op rekening en de Tikkies nog 
niet ingecalculeerd. Het is bestemd voor ‘Kinderen in de knel’ en voor de 
gemaakte onkosten van de dienst. Hartelijk dank allen! 
 
Blijft u denken aan producten voor de Voedselbank? U kunt op het bankje achter 
in de kerk houdbare producten kwijt, en tevens kunt u gespaarde D.E. punten in 
het blauwe doosje deponeren. Het ‘vogelhuisje’ staat nog steeds klaar voor uw 
giften. Ook hiervoor alvast hartelijk dank! 
 

EPIFANIE - ZONDAG 8 JANUARI, 2023 10:00 - 11:00 UUR 
Op deze tweede zondag van het nieuwe jaar vieren we Epifanie. Een feest dat 
nog ouder is dan het kerstfeest, waarop we stilstaan bij de volken die op weg 

gaan naar de koning in Jeruzalem, om uiteindelijk in een nietszeggend plaatsje 
het Licht en het Leven te ontmoeten.  

Deze zondag vieren we ook gezamenlijk de Maaltijd van de Heer. 
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren.  

De Cantorij onder leiding van Mannes Hofsink zorgt voor de muzikale 
begeleiding. 

 

FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS FOR EPIPHANY 
zondag 15 januari 2023 -  17:00 - 18:00 uur 
Zoals altijd is deze eerste evensong van het nieuwe jaar een Festival of Lessons 
and Carols for Epiphany: een feestelijk geheel van teksten en carols net als in 
december, maar nu rond het thema van de epifanie. Epifanie staat voor het 
verschijnen van God in het Christuskind. In het evangelie gebeurt dat specifiek 
bij het bezoek van de drie koningen, de doop in de Jordaan en Jezus’ eerste 
wonder op de bruiloft in Kana. 
Deze Lessons and Carols worden zoals altijd verzorgd door Choral Voices onder 
leiding van Daniel Rouwkema.  

Let op:  deze Choral Evensong vindt niet in de Nieuwe Kerk plaats, maar in de 
Martinikerk. 

 


