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Voorkant: ‘Calling Disciples’, He Qi.  Afkomstig van Art in the Christian 
Tradition, een project van de Vanderbilt Divinity Library, Nashville, Tennessee. 
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Aan deze dienst werken mee: 

Hessel Boersma, eerste ouderling 
Joke Riemersma, tweede ouderling 
Carel Huijgen, eerste diaken 
Frank Bandringa, tweede diaken 
Thom van Dijk, lector 
ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 
Mannes Hofsink, organist 
Linda Rijks, voorzang 
Hilbert Annen, beeld en geluid 
Petra Binsbergen, koster 
Coos Engelsma en Anke Geertsema, kinderdienst 

 

 



VOORBEREIDING 

- Orgelspel: Allegro en Adagio uit Concerto in b- J.G.Walther 

 

- Welkom 
 
- De tafelkaarsen worden ontstoken 

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

- Lied: ‘Jezus roept hier mensen samen’ - LB 975: 1-3 

 
 
2 Jezus roept ons te belijden 
 Hem als Heer van het heelal, 
 hoeder van ons broze lichaam, 
 redder van wie faalt of valt. 
  



Zing het uit, laat elk het horen, 
 zing het heilige verhaal, 
 zeg de wereld: Christus’ glorie 
 is op aarde neergedaald. 
 
3 Jezus roept ons tot de ander, 
 zo verschillend als wij zijn, 
 ras of huidskleur, rangen, standen 
 Jezus trekt geen scheidingslijn. 
 Ga met vrienden en met vreemden, 
 ga met mensen, groot en klein, 
 ga met zaligen en zoekers, 
 die op zoek naar waarheid zijn. 
 
- Bemoediging en drempelgebed: 

o.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

o.: zijn trouw duurt eeuwig 

a.: Hij laat het werk van zijn handen niet los 

o.: Dit is de boodschap die we vanaf het begin hebben gehoord: 

a.: ‘Heb elkaar lief’ 

 o.: Christus is onze vrede, hij maakte ons één: 

 a.: hij haalde de barrières neer die ons verdeelden. 

 o.: Vergeef ons wanneer wij tekort schieten in liefde 

 a.: en barrière in stand houden, 

 o.: maar doe ons U en elkaar ontmoeten 

` a.: 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 299e 

 
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: 

 
 

 

- Brieflezing: 1 Korintiërs 1: 1-17 

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van 
onze broeder Sostenes. 2Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd in 
Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam 
van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij 
ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
 
4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft 
geschonken. 5Door uw eenheid met Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles 
wat u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het getuigenis over Christus bij u 
verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest 
terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 8Hij is het ook 
die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag 



van onze Heer Jezus Christus. 9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met 
zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. 
 
10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om 
allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw 
overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk 
verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12Ik bedoel dat 
de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van 
Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms 
voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? 14Ik dank 
God dat ik niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb 
gedoopt; 15niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. 16Ja, 
ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet 
herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. 17Christus heeft mij immers 
niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel van 
diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht 
worden beroofd.  
 
- Halleluja gezang: 

 
voorzang: De Heer is Koning.  

       Dat de aarde juiche, dat vele kustlanden zich verheugen.  
 
Allen: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
 
- Evangelielezing: Matteüs 4: 12-22 

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar 
Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan 
het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat 
gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het 
meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het 
volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de 
schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment 
begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van 
de hemel is nabij!’ 
18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd 
wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren 
vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen 
maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even verderop 
zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 



Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de 
netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter 
en volgden Hem. 
 

- Lied: ‘O Heer die onze Vader zijt’ – LB 836: 1 en 2 

 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
 als eenmaal bij de zee. 
 Geef dat ook wij uw nodend woord 
 vertrouwen, volgen ongestoord, 
 op weg gaan met U mee, 
 op weg gaan met U mee. 
 
- Overweging 
 
- Lied: ‘Maak ons uw liefde, God’ – LB 974: 1, 2 en 5 



 
 
2 Wij zijn aaneengevoegd, 
 bedacht met uw genade. 
 Op liefde hebt Gij ons 
 gebouwd, bedeeld met gaven. 
 En wat wij zijn draagt bij 
 tot welzijn van elkaar. 
 In onze eenheid wordt 
 uw liefde openbaar. 
 
5 God, laat geen mensenkind 
 uit uw ontferming vallen. 
 Weer met uw ruime hart 
 het kwade van ons allen. 
 Gij zijt te goeder trouw 
 geweest van het begin. 
 Vasthoudend blijft Gij tot 
 uw liefde overwint. 



- De kinderen komen terug 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
- Mededelingen door diaken 

- Gaven  

  1e Collecte: Voedselbank Groningen 

  2e Collecte: PKN: een kerk van 

betekenis 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

 

- Voorbeden met als acclamatie: 

 
 
- 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) 

 
 
 
 

 



ZENDING EN ZEGEN          

- Lied: ‘In Christus is noch west noch oost’ – LB 969 

 
 
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
 met Hem gemeenschap vindt. 
 De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
 dat allen samen bindt. 
 
3 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
 vanwaar en wie ge ook zijt; 
 als kinderen om uw Vader heen 
 en Christus toegewijd. 
 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
 Hem prijzen west en oost. 
 Aan Christus hoort de wereld wijd, 
 in Hem is zij vertroost. 

 
- Zending en zegen 
 
a.: 
 
 
 
 

 

- Orgelspel: Allegro uit Concerto in b - J.G.Walther 



 

ZONDAGSBRIEF 22 JANUARI 2023 

 

DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK 
 

 
MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 

 
DE COLLECTEN 
Eerste collecte: Groningen - Voedselbank 
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter 
beschikking aan plm. 750 huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte 
kunnen voorzien. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, 
waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank 
lopen. Het leert hen op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen 
de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom! 
 
Tweede collecte: Protestantse Kerk: Een kerk van betekenis in het dorp 
Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het 
tekent de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt van de samenleving, ook 
vandaag de dag nog. Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden 
om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn 
met hun omgeving. O.a. met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een 
moestuin voor de hele buurt. De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen en elkaar 
inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 
Helpt u mee de PKN te ondersteunen?  

 
htpps:/kerk050.nl/D FC 

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 ten name van 
werkgroep diaconie De Fontein. 
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming 
zal de gift over beide collecte doelen worden verdeeld. 



Vandaag, zondag 22 januari is er om  10.00 uur een gezamenlijke dienst in De 
Fontein. i.v.m. de energiekosten vindt deze dienst dus NIET in de Nieuwe Kerk 
plaats, maar in De Fontein. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren.  
Cantor-organist is Mannes Hofsink. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Fontein gaan naar mevrouw Bolt aan de Veldspaatstraat. 
Vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen als groet en felicitatie met de geboorte van 
hun dochter Salomé Janne, naar Bregje Anna Faasse en Yannic Hanekamp, 
Aquamarijnstraat. 
En als groet en bemoediging gaan bloemen naar mevrouw P.J. Koenes, Veldspaat, 
Afdeling Coraal, Veldspaatstraat. 
  
Op  zondag 29 januari om 9.30 uur zal ds. Marga Baas voorgaan.  
Carel van Aurich bespeelt het orgel. 
 
Kerkdiensten Platina: 
5 februari 2023 – voorganger ds. G. de Klein 
19 februari 2023 – voorganger ds. M.P. Baas 
Allen van harte uitgenodigd.   Annie Borgerink, 06 45 45 47 03 
 
Pastorale zorg 
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met 
een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:  
Hessel Boersma T: 050-5718753/06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com 
Lamke Dijkstra T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl  
Ruth Pruis T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info 
 
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem 
dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. 
 
Open kerk op woensdag en donderdag 
Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is De Fontein 
twee ochtenden per week open: op woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Voor een persoonlijk gesprek zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte 
van Ess aanwezig. U kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken 
en de nieuwe tentoonstelling bekijken. 
 

mailto:r.pruis@defontein.info


Energiekosten Fontein 
We weten het allemaal: energie is duur. Voor De Fontein proberen we de kosten 
te beperken. Voor de kerkgangers zal dat betekenen dat de thermostaat een 
graadje lager komt te staan. Voor het oefenen van de cantorij en het Goede  
Herderkerkkoor is de kerkzaal wel een optie, maar dan zonder verwarming (de 
ruimte achter de wand is wel apart te verwarmen).  
Van de vrouwengroep Jasmijn en Together Groningen zal een bijdrage in de 
energiekosten gevraagd worden.  
In de maanden januari, februari en maart wordt de 3de zondagviering in De 
Fontein gehouden om zo de forse kosten van de verwarming van de Nieuwe Kerk 
uit te sparen. We proberen ons aan te passen, maar willen de activiteiten zoveel 
mogelijk doorzetten! 
 
Film in De Fontein: ‘ ‘Blue Jasmine’ (2013) 
Op donderdagavond 26 januari (19.30 uur)draait ‘Blue Jasmine’ (2013): Van een 
rijk leven in New York naar een bescheiden bestaan in San Francisco. In de door 
Woody Allen geregisseerde film Blue Jasmine overkomt het hoofdrolspeelster 
Jasmine. Een film over hoe je een val van de sociale ladder opvangt, of in ieder 
geval meemaakt. Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Kunst in De Fontein met foto’s van Jan Bos 
Van 13 januari tot 17 februari 2023 is er een tentoonstelling met foto’s van Jan 
Bos in De Fontein. 
 
Amnesty Schrijfactie India: laat activisten vrij  
Sinds 2018 zijn er in India zestien bekende mensenrechtenactivisten opgepakt op 
basis van valse aanklachten. Een van hen, Fr. Stan Swamy overleed in de 
gevangenis doordat hij geen medische hulp kreeg. Een aantal personen is 
vrijgelaten, maar elf van hen zitten nog vast.   
De groep activisten wordt ook wel de BK16 genoemd. Deze bestaat uit dichters, 
advocaten, journalisten, professoren en een priester. Stuk voor stuk strijden ze 
voor de rechten van onderdrukte gemeenschappen in India, onder wie de Dalits 
en de Adivasis. Ze werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij rellen die 
uitbraken in Bhima Koregaon begin 2018.  
Schrijf  vóór 1 maart 2023 naar de minister van Binnenlandse Zaken van India. 
Roep hem op de 11 activisten die nog vastzitten onmiddellijk vrij te laten. 

 



MEDEDELINGEN UIT DE NIEUWE KERK 
 
KINDERDIENST/OPPAS 
De kinderoppas wordt verzorgd door Anke Geertsema en Coos Engelsma 
 
BEDANKT 
De heer Renze Wielstra laat weten blij te zijn met de gekregen bloemen vanuit de 
Nieuwe Kerk, heel hartelijk dank! 
 

Hartelijk dank voor uw medeleven met ons, in de vorm van kaarten, telefoontjes 
en prachtige bloemen, bezorgd door Tjitsche Douma. 
Jan en Netty Meijer. 
 
Nel v.d.Veen was  blij verrast met het mooie boeket bloemen dat Elsbeth in de 
stromende regen bracht namens de gemeente . Hartelijk dank! 
Nel en Gerard v.d.Veen. 
 

BLOEMENGROET 
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw Bolt aan de Veldspaatstraat. 
Vanuit de Nieuwe kerk gaan bloemen als  groet en felicitatie met de geboorte van 
hun dochter Salomé Janne, naar Bregje Anna Faasse en Yannic Hanekamp, 
Aquamarijnstraat. 
En als groet en bemoediging gaan bloemen naar mevrouw P.J. Koenes, Veldspaat, 
Afdeling Coraal, Veldspaatstraat. 

  
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  
 
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. 

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


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 . 
 
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. 
Choral evensong 
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. 
 
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/


CONCERT 

Zondag 29 januari 15.00 uur Nieuwe Kerk 
Concert jonge musici: Mirjam Haag, orgel en Janika Wiesbacher, piano.  
Zij spelen o.a. Rhapsody in Blue, Gershwin. 
Toegang gratis, wel is er een collecte na afloop. 
 
KOFFIEMORGEN 
Lieve mensen, 29 januari a.s is er weer een koffieochtend in het Nieuwe Kerk 
Centrum. Het groepje wordt steeds kleiner, maar dat neemt niet weg dat we het 
gezellig vinden om elkaar te ontmoeten.  
We drinken een kopje koffie met wat lekkers erbij. We ontmoeten elkaar door wat 
ons bezig houdt.  
Elke keer wordt er een Groningverhaal gelezen wat vaak ook de lachspieren in 
beweging zet. Kortom het is een gezellig samenzijn.  
Mocht u nieuwsgierig zijn, of lijkt het u leuk om gewoon een keer langs te komen 
en de sfeer te proeven voel u welkom. Wij vinden het fijn om u te ontmoeten.  
De deur is open vanaf 09.45 uur, we starten om 10.00 en rond 11.30 uur nemen 
we weer afscheid van elkaar.  
Mocht u in januari niet kunnen komen, de volgende bijeenkomst is dan op 28 
februari en is altijd op de laatste dinsdag van de maand. 
Een warme groet van Frieda Jager en Joke Riemersma 
 
Initiatief ‘Samen Jong’ 
Samen enthousiast over Jezus: samen Gods liefde vieren, ontdekken en doen. Dat 
is ‘Samen Jong’, een nieuwe pioniersplek binnen de PGG. 
In het najaar ontstonden er binnen de PGG ideeën voor een nieuwe vierplek die 
gekenmerkt wordt door een heldere concrete boodschap, diverse muziek, een 
warme sfeer en extra aandacht voor gezinnen en jongere generaties. Een plek om 
God en elkaar te ontmoet en samen te doen. 
Inmiddels zijn de eerste stappen richting deze vierplek al gezet, maar in het 
komende halfjaar is het de bedoeling dat er echt wat van de grond gaat komen. 
Wordt jij nu enthousiast van dit initiatief en lijkt het je leuk om hier bij betrokken 
te zijn of in mee te denken? Dat is meer dan welkom! Bij interesse kun je Tirtsa 
aanspreken of een berichtje sturen naar tirtsa.liefting93@gmail.com 

 
KOPIJ VOOR KIS AANLEVEREN VÓÓR 27 JANUARI 2023 VIA KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
BERICHTEN VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN  
ELKE WOENSDAGAVOND VOOR 21.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 

 

mailto:tirtsa.liefting93@gmail.com
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U BENT KNETTERGEK! 
Kerkdienst zondag 29 januari 10:00 - 11:00 uur Nieuwe Kerk 
Geert Wilders zei het ooit tegen de toenmalige minister Ellen Vogelaar. Maar wist 
u dat het ook voor u en mij geldt? ‘U bent knettergek!’ 
Wat ons bezielt als gemeente van Christus; wat ons gaande houdt; wat de grond 
is van alles dat wij hopen, het is te bizar voor woorden. Het is dwaas en het is 
zwak. Precies die kwalificaties horen volgens Paulus bij de God in wie wij geloven. 
Wij schrikken niet meer zo gauw van wat Geert Wilders roept. Belangrijker is de 
vraag of wij zelf wel geloven wat Paulus zegt. Durft u in de ogen van deze wereld 
knettergek te zijn? 
Tot de Veertigdagentijd lezen we de eerste twee hoofdstukken van de eerste brief 
aan de Korintiërs. Vandaag 1 Korintiërs 1, 18 – 31. De evangelielezing sluit daar 
naadloos op aan: Matteüs 5, 1 – 12. Mensen die aan alle kanten klem zitten, 
worden door Jezus gezegend met gelukwensen. Niet voor later, maar voor nu. 
In deze dienst nemen we afscheid van Stef Tuinstra als organist van de Nieuwe 
Kerk. Aan een periode van meer dan dertig jaar komt een einde. Niet iets om 
ongemerkt voorbij te laten gaan. In deze dienst bespeelt hijzelf het orgel en 
begeleidt hij de samenzang.  
Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 
 
30 JAAR CANTATEDIENSTEN 
zondag 5 februari 17:00 - 19:00 uur Nieuwe Kerk 
In deze cantatedienst 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). 
De Hohe Messe is het meesterwerk van Johann Sebastian Bach. Deze mis in b-
klein neemt een uitzonderlijke plaats in binnen zijn werk. 
De verschillende delen van de mis vormen een staalkaart van ongeveer alle 
muzikale genres waarmee Bach zich heeft beziggehouden.  
Deze cantatedienst duurt langer dan de normale cantatedienst. Reken op twee 
uur. 
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting-van den Toren 
Organist: Mannes Hofsink 

 



 

 


