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Aan deze dienst werken mee: 

Josha Veger, ouderling 
Jehudi Esenkbrink, diaken 
Pier Hiemstra, lector 
ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 
Cantorij van de Nieuwe Kerk  
o.l.v. Mannes Hofsink, cantor-organist 
Erwin Landman, trompet 
Alexander Brands, basklarinet 
Desiree Bosch, geluid 
Wim Wierenga, beeld 
Herman Pieter Ubbens, koster 



VOORBEREIDING 

 
- Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern (Lb 518) – D.Buxtehude 

- Welkom 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid 
           (allen gaan staan)  

- Lied: ‘Wij trekken in een lange stoet’ – LB 506 
(allen: vers 1 & 4 en refrein; cantorij: vers 2 en 3) 

 
 
 
 



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. 
 Refrein. 
 
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! 
 Refrein. 
 
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 bazuin geschal: 
 Refrein.  
 
- Bemoediging en drempelgebed: 

o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer                 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft               
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                                                          

            (allen gaan zitten)

     
- Kyrie en Gloria 

v.: 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  
 
 
 



 



 

 

 
                           LB 299f 

 
RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag 

v:………………………………………… 

   door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 

 

- Verhaal van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied: 

 



 

 

 
- Lezing Oude Testament: Jesaja 60: 1-6  

1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
 
4 Sla je ogen op, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 
- Lied: Psalm 72 - LB 72b 
 
 
 



Antifoon: 1e keer voorzang, 2e keer allen 
 
 
 
 
 
 

 
Voorzang 1 Rechtspreken, God, zoals Gij doet – 
     laat dat gegeven zijn wie ons regeert. 
     Dat brengt bergen vrede voor mensen, 
     gerechtigheid stroomt van de heuvels.  
Allen           Antifoon 
 
Voorzang 2 Laat die recht doen aan de armsten, 
     redding brengen voor hun kinderen. 
     Dat wekt groot ontzag voor U, 
     onder de zon, door de generaties. 
Allen           Antifoon 
 
Voorzang 3 Hij is de redding van de armen, 
     vriend van de kleine hulpelozen, 
     een bevrijder van de verdrukten, 
     want hun bloed is voor Hem kostbaar. 
Allen           Antifoon 
 
Voorzang 4 Dat zijn naam voorgoed mag duren, 
     overal oplicht onder de zon! 
     Alle volken prijzen Hem zalig; 
     Zijn naam zij hun blijvend tot zegen! 
Allen           Antifoon 
  
 
- Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12 

1Toen 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, 8en 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.’ 9Nadat 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 

- Cantorij: Motetkoraal – anoniem 

Und du Bethlehem bist mitnichten die kleineste unter den Fürsten Juda; denn aus dir soll 
mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. (Matt. 2: 6) 

Zu Bethlehem in Davids Stadt, 
wie Micha das verkündet hat; 
es ist der Herre Jesus Christ, 
der unser aller Heiland ist (M.Luther) 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
- Mededelingen door diaken 



- Gaven  

  1e Collecte: Diaconie in Stad 

  2e Collecte: Wijkwerk 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

 

- Voorbeden met als acclamatie: 

 
 
- De kinderen komen terug 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Ook de gasten in ons midden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 
viering van de Maaltijd van de Heer. De volgorde is van achter uit de kerk naar voren. 
Een van de ouderlingen geeft aan wanneer het uw beurt is. Wijn en druivensap worden 
i.v.m. Covid-19 geschonken in kleine bekertjes. Voor mensen met een glutenallergie is 
er matze i.p.v. brood.  

 
- Nodiging 
 v.: Dit is de tafel van de Heer 
       Christus nodigt ons  
       om te delen in dit vreugdefeest. 
       Van oost en west en van noord en zuid 
       zullen de volken komen 
             en aanzitten in het Koninkrijk van God.  
 
- Vredegroet 

v.:  Laat de vrede van de Heer altijd met jullie zijn. 
a.:  en ook met jou 
v.:  Laten wij elkaar de vrede van Christus toewensen 

 
Om verspreiding van Covid-19 en het griepvirus tegen te gaan, doen we dat met 
onze aandacht voor elkaar en met een gebaar 

 
- Tafelgebed 
 v.: U komt onze dank toe, 
       Heer onze God, 
       overal en altijd, 
       door Jezus Christus, onze Heer.  
 



       Want geboren is een nieuwe dag, 
              uw toekomst is begonnen. 
       Toen het nog aardedonker was, 
       zagen wij het levenslicht: 
       de hemel ging voor ons open, 
  uw heil kwam binnen handbereik, 
  U zelf werd onze naaste 
  en onze vrede werd uw eer. 
  Daarom, o God, verheffen wij onze stem: 
  
- Sanctus en benedictus 

 



 
 
- Instellingswoorden 

v.: Christus verscheen in onze nacht 
 als een blinkende morgenster, 
 een stralend licht 
 dat niets of niemand doven kan 
 en dat reikt tot in de diepste duisternis. 
  
 Op de avond voor zijn dood, 
 nam Hij het brood, 
 sprak de dankzegging daarover uit, 
 brak het, gaf het aan zijn discipelen, 
 en zei:  Neem en eet, 
   dit is mijn lichaam wat voor jullie gegeven wordt, 
   doe dit tot mijn gedachtenis. 
  
 Zo nam Hij ook de drinkbeker, 
 sprak de dankzegging daarover uit, 
 gaf hem rond, 
 en zei:  Drink allen daaruit, 
   deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 

doe dit, telkens wanneer je die drinkt, tot mijn 
gedachtenis. 

 
a.:   Christus gestorven, 
 Christus verrezen, 
 Christus zal komen opnieuw. 
 
v.: God, zend uw Geest in ons midden 
 en versterk in ons allen  
 de hoop en de liefde, 
 dat wij licht kunnen brengen 
 waar duisternis heerst, 
 en vooruit durven lopen 
 op de grote toekomst  



waarin het eindelijk waar zal zijn:   
vrede op aarde. 

  
- 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) 

 
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn in de beker uitgegoten: 
 

- Agnus Deï 

 
 
- Delen van brood en wijn 



Orgelspel onder het delen van brood en wijn: Les Mages (de wijzen) – O.Messiaen 

- Dankgebed  
 
ZENDING EN ZEGEN          

- Lied: ‘Hoe helder staat de morgenster’ – LB 518: 1, 2 en 3  

 



 
2                                 Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 

o Zoon van God, Maria’s zoon, 
een hooggeboren koning. 

O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord, 
is louter melk en honing. 

Gij zijt 
altijd 

hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 

nooit meer kan ik U vergeten. 
 

3                                   Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 

uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op daar ik mag zijn 

een rank met U verweven. 
Aan U 

blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 

om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 

 
 

- Zending en zegen 

 
 
- Orgelspel: Präludium in C (gedeelte) – D.Buxtehude 
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COLLECTES 
Eerste collecte: Groningen: Diaconie in Stad 
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund 
en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel 
lokaal als internationaal. Kijkt u eens op www.diaconieinstad.nl voor meer 
verhalen en informatie. 
 
Tweede collecte: Wijkwerk 
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen 
bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, 
sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten. 
 
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 Marion voor de jongste en Tina voor 
oudere kinderen. 
Marieke van der Wal en Jantine/ Erwin Landman verzorgen de kinderoppas op 
de oppaszolder. 
 
 

http://www.diaconieinstad.nl/


BLOEMENGROET 
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Leon Wieringa, Zonland. 
Leon ligt op bed met hernia. 
En als groet en bemoediging naar de heer Renze Wielstra, Beukenlaan. 
  
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  
 
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. 
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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 
(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. 

 
 

ALS HET GEWOON OP IS 
zondag 15 januari 10:00 - 11:00 uur 

Als het gewoon op is, wat dan? Het gebeurt steeds vaker ook jonge mensen. Je 
valt stil. Boem is ho. Het lijf zegt: ‘Doe het zelf maar!’ Het hoofd werkt niet meer 
mee. Overbelast. Je kijkt in een zwart gat. Wat is het contrast groot met gisteren 

toen het leven nog een feestje kon zijn. ‘Ze hebben geen wijn’ zegt de moeder 
van Jezus op de bruiloft in Kana. De zes stenen watervaten, bedoeld om alles van 

je af te wassen dat voorspoed en vrolijkheid in de weg zit, zijn leeg. En je bent 
zelf ook leeg. Daar begint het. Jezus laat de vaten vullen. Niet om van voren af 

aan te beginnen. In zijn nabijheid wordt het water tot wijn.  
De beste wijn die je ooit zult proeven.  

De lezingen zijn Jesaja 62, 1 – 5 en Johannes 2, 1 – 11.  
Mannes Hofsink is de cantor-organist.  
Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.  

Let op: deze dienst is in de Nieuwe Kerk. 

 
KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 15 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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