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Voorkant:  
Raam in de kapel van Brasschaat: de zes stenen watervaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Josha Veger, ouderling 
Jehudi Esenkbrink, diaken 
Josha Veger, lector 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Linda Rijks, voorzang 
Adrie Huttenga, geluid 
Gert-Jan Verheij, beeld 
Elsbeth Vonkeman, koster 

 
 



VOORBEREIDING 

 
Orgelspel over NLB 518 B. Matter 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid   
            Allen gaan staan 

Lied: ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’- NLB 516 

 
 
2 De wijze koningen van ver, 

zij volgden de verheven ster, 
zij zijn van licht tot licht gegaan 
en boden God geschenken aan 

3 Het hemels lam stond wit en licht 
in ’t zuiver water opgericht. 
Met onze schuld heeft Hij gestaan 
als dopeling in de Jordaan 

4 O teken van zijn macht zo groot! 
Het water ion de kruik werd rood. 
Toen Hij beval te schenken, schonk 
de schenker wijn en ieder dronk 

5 U met de Vader en de Geest, 
o Heer die op het heilig feest 
van heden ons verschenen zijt, 
zij lof en eer in eeuwigheid 

 
 
 



 
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                                                          
           Allen gaan zitten 
           
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 

 

 

 
 
 
 



 
 

6 Laat al het vrolijke geluid, 
van stemmen, van viool en fluit 

te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 

Mijn schone liefste is van mij, 
in Hem wil ik verzinken. 

Laat ons 
samen 

spelen zingen, 
dansen springen 
voor de Here, 

die de koning is der ere 
NLB 518: 5 en 6 

 
RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

a: Ook u zal God bewaren 

- Gebed van de zondag 

v:………………………………………… 

door Jezus Christus onze Heer 

a: Amen 



verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 

Lezing: Jesaja 62, 1 – 5 (NBV21) 

621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
4Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 
maar je zult heten Mijn verlangen 
en je land Gehuwde. 
 



Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 
zo zal je God zich over jou verheugen. 
 
Antwoordpsalm: ‘Zingt een nieuw lied, alle landen’ – NLB 96a 

 

 

2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land 
refrein 

3 Roep tot de volkeren: God is de Koning, 
hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
refrein 

4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw koning, want Hij is nabij! 
refrein 



Lezing: Johannes 2, 1 – 11 (NBV21) 

21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus 
was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen 
de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen 
wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet 
gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij 
jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 
zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei 
tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen 
zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat 
deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, 
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het 
water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen 
hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn 
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus 
in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in Hem. 

Evangelie-acclamatie 

  

Overweging 

Lied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ – NLB 791 

 



2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk, waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt. 

3 Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf! 

 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

1e Collecte: Kerk in Actie - Oeganda 

2e Collecte: PKN -  Ondersteuning    

gemeenten 

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          Allen gaan staan 

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ – NLB 425 
 

 
 



Zegen 

 
 
Orgelspel: Vivace uit concerto in D - C.W.Druckenmüller 
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COLLECTES 

De 1e collecte: Kerk in Actie: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat.  
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De 
regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Samen met de 
Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst 
beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de 
beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om 
hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om 
erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Steunt u 
boerengezinnen in Oeganda via deze collecte in de kerk? 
 
2e Collecte PKN - Ondersteuning gemeenten - Goed toegerust aan de slag 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig 
als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het 
is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn 
toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd 
trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 
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 
De kinderdienst wordt verzorgd door Geartsje voor de jongste en Marieke voor 
oudere kinderen. 
Eelco/Michelle Glas en Mirjam Veger verzorgen de kinderoppas op de 
oppaszolder. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan de komende zondag als groet en bemoediging naar mevrouw 
Nel van der Veen, Rubenstraat. 
En als groet en felicitatie naar de heer Piet Plieger, Wilhelminakade. Meneer is op 
8 januari 91 jaar geworden. 
 
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 Smid, 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  
 
FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS FOR EPIPHANY 
zondag 15 januari 2023 -  17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
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. 
 
Week van Gebed voor de Eenheid 
Van 15 t/m 22 januari vindt weer de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid 
plaats, dit keer met het thema ‘Doe goed, zoek recht’ naar Jesaja 1: 17. 
In Groningen wordt onder andere aandacht besteed aan de Week van Gebed 
door een Oecumenisch vormgegeven Festival of Lessons and Carols for Epiphany 

mailto:t.smid@nieuwekerk.org
mailto:ellyjagersma@gmail.com


(zondag 15 januari, 17:00 uur in de Martinikerk) en door een kerkentocht 
georganiseerd door de Raad van Kerken en het Evangelisch Contact Groningen 
(woensdag 18 januari, start om 19:00 bij de San Salvatorkerk).  
Tot slot kunt u op zaterdag 21 januari bij de sociale onderneming Salmagundi’s 
aan de slag met papier, karton, hout en verf. Samen maken we creatieve 
protestborden die daarna rond de Nieuwe Kerk zullen worden geplaatst. 
Zie voor meer informatie de website. 
 
Actie Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor de kerk van morgen  
Deze maand gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is dit jaar ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden van de 
PKN een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen 
dat u ook in 2023 weer bijdraagt. 
 
Voor de kerk van morgen 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote 
waarde. Na een aantal lastige jaren van corona staan de kerkdeuren nu weer 
wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor. Daarom is het nu tijd om weer 
vooruit te kijken, zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. De kerk wil uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, 
maken we de kerk van morgen mogelijk. 
 
Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en 
vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van komt een 
vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal 
overmaken. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl . 
 
 
KAARTAVOND 
Vrijdagavond 27 januari hebben we weer de maandelijkse kaartavond in het 
Nieuwe Kerk Centrum aan de Nw. Boteringestraat. 
We beginnen om 19.30 uur en hopen er weer een leuke avond van te maken. 
Weest welkom, het is niet alleen voor ouderen, maar zeker ook voor de jongeren 
onder ons. Hou je van kaarten, kom dan gerust een avondje meedoen. 
Tot dan en groet, 
Dick van der Leij. 

https://www.kerkbalans.nl/


                                         GEMEENSCHAP MET CHRISTUS 
ZONDAG 22 JANUARI 10:00 - 11:00 UUR - KERKDIENST IN DE FONTEIN 
Deze zondag maken we een start met een serie lezingen uit de eerste brief aan de 
gemeente in Korinthe.  
De lezing (1 Korinthe 1: 4-17) sluit qua thematiek prachtig aan bij de ‘Week van 
Gebed voor de Eenheid’, die afgelopen week ook in Groningen plaats vond. 
Paulus begint zijn brief met de eenheid en/of gemeenschap met Christus waar 
gelovigen toe geroepen zijn. Deze roep tot gemeenschap vormt de achtergrond 
voor de vermaning die direct daarop volgt.  
Gemeenschap met Christus bekent ook gemeenschap met elkaar. Eén zijn met 
Christus, maar onderling verdeeld is een contradictio in terminis.  
Deze eenheid is vandaag de dag niet minder een uitdaging dan toen, om te 
beginnen binnen de kerk zelf. Want hoe kunnen we vooruitwijzen naar Gods 
koninkrijk van vrede en verzoening, als we zelf nog zo verdeeld zijn?  
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. Mannes Hofsink verzorgt de 
muziek. 
 
CANTATEDIENSTEN IN DE NIEUWE KERK TE GRONINGEN(30STE  JAAR!) 
In de cantatedienst van 5 februari besteden we aandacht aan ons 30 jarig 
jubileum. Om het feestelijk karakter van deze dienst te onderstrepen wordt de 
Hohe Messe (BWV 232) uitgevoerd, het meesterstuk van Johann Sebastian Bach. 
Uitvoerenden zijn Het CantateConsort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte 
Hulzebos. De solisten zijn Christy Luth (sopraan), David van Laar (alt), Jelle Leistra 
(tenor) en Roele Kok (bas) 
30 jaar Cantatediensten en 30 jaar Cantate Consort wordt gevierd met een 
uitvoering van hét meesterwerk van Johann Sebastian Bach, de ‘Hohe Messe‘. 
Deze Mis in b-klein neemt een uitzonderlijke plaats in binnen het werk van de 
grootmeester. 
De verschillende delen van de mis vormen een staalkaart van ongeveer alle 
muzikale genres waarmee Bach zich heeft beziggehouden. In 1733 schreef hij het 
Kyrie en het Gloria en pas aan het eind van zijn leven -tussen 1748 en 1749- de 
overige delen, waarmee hij een meesterwerk schiep dat mensen steeds opnieuw 
diep treft.  
N.B. Deze cantatedienst zal de gebruikelijke lengte van een uur royaal 
overschrijden, rekent u op twee uren. 
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting-van den Toren 
Organist: Mannes Hofsink 
Tijd: 17.00 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. 



MAATREGELEN OM DE ENERGIEKOSTEN BINNEN DE PERKEN TE HOUDEN  
We nemen als Nieuwe Kerk verschillende maatregelen om de energiekosten 
binnen de perken te houden. De gezamenlijke diensten met De Bron en De 
Fontein vinden in de maanden januari, februari en maart plaats in De Fontein. 
Behalve op de eerste zondag van de maand, als er om 17.00 uur ook een 
cantatedienst is, wordt op de andere zondagen dat er dienst is de kerk verwarmd 
tot 12 graden. 
De Choral Evensong op de derde zondag om 17.00 uur vindt in januari, februari 
en maart plaats in de Martinikerk. 

Kleed je warm aan! 
Tip: kleed je in laagjes en neem eventueel ’s zondags een dekentje mee om over 
je benen te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 27 januari 2023  

VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN DONDERDAG’S 

VÓÓR 10.00 UUR VIA 
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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