
                                                                                                     
 

Zondag 8 januari 2023 

Martinikerk 10.00 uur:  

 

Voorganger: ds. Edna Zwerver, Oudega SWF 

Ouderling van Dienst: Hinke Dijkstra 

Diaken: Bettie Vlieger, Hiele Walinga 

Lector: Liepie van der Wal 

Organist: Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte: kerk 

2e Rondgangscollecte: diaconie 

Kindernevendienst/Oppas: Marije Miedema 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Sybe Swart  

Geluid en camera:  Harmen Westra en Jan Eising 

Klokluider: Femme Nauta 

Koffieschenken: Sjoerdtje Stellingwerf, Jeanet Veenstra, Tineke Kampen  

Koffiedrinken na de dienst 

 

*Inleidend orgelspel 

*Verwelkoming en mededelingen namens de kerkenraad 

*Zingen: Psalm 72: 1, 4 

*Bemoediging, groet  

*Gebed van vergeving en ontferming 

*Zingen: Lied 1 uit Liefste Lied van Overzee deel 1 (melodie Lied 103c Nieuwe Liedboek) 

 

Aan U, Vader, alle glorie 

om het lichten van uw trouw, 

die met vrede uit den hoge 

onze aarde nieuw bedauwt. 

U de ere, U de glorie, 

zon die ons in leven houdt. 

 

Om de Zoon U alle glorie,  

woord van eer ons toegezegd.  

Vleesgeworden vriend en naaste,  

ons tot brood voor onderweg.  

U de ere, U de glorie, 

woord op onze tong gelegd.  

Door de Geest U alle glorie,  

die als lofzang in ons leeft 

en als nieuwe wind de aarde  

eenmaal haar gelaat hergeeft.  

U de ere, U de glorie,  

adem die in mensen leeft.  

*Moment met de kinderen 

*Gebed bij de opening van het Woord 



*Lezing: Exodus 3:7-12a 

*Zingen: Lied 818 

 

Niet is het laatste woord gesproken, 

er klinkt een lied, al is het nacht. 

Onzeker gaan wij, reisgenoten, 

op weg met wie ons samenbracht. 

Wat komen zal is nog verborgen, 

God weet wat ons te wachten staat: 

het stille licht, een nieuwe morgen, 

waarmee ik mij verzoenen laat. 

 

Wie als het water uitgegoten 

de dorre grond tot bloeien brengt; 

wie als de dauw daalt in de morgen 

en schepping teer met licht doordrenkt, 

leeft niet vergeefs, gaat niet verloren 

in duisternis van niemandsland. 

Een naam klinkt in het wuivend koren: 

belofte van het nieuwe land. 

*Lezing: Matteus 2: 1-20 

* Zingen: Psalm 140: 1, 2, 3 

*Verkondiging 

*Orgelspel 

*Zingen: Lied 505 

 

In de nacht gekomen 

kind van hogerhand, 

licht in blinde ogen, 

licht dat zingend brandt, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

hoor de aarde klagen – 

Heer, de wereld wacht. 

In de nacht gekomen 

kind dat met geduld 

eeuwenoude dromen 

eindelijk vervult, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

kom met uw gestage, 

milde overmacht. 

 

In de nacht gekomen, 

onmiskenbaar kind, 

kom, doorwaai de bomen, 

zachte zuidenwind, 

kom in onze dagen, 

kom in onze nacht, 

laat uw morgen dagen, 

kom – de wereld wacht. 

 

 



*Pastorale mededelingen 

*Dienst der gebeden 

*Collecte 

*Zingen (staande): Lied 482 

 

 

Er is uit ’s werelds duistere wolken 

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan. 

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 

 

 

De loden last die op ons drukte, 

de stang, het juk, ons ongeluk, 

de zweep, de stok die diep deed 

bukken, 

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 

verbrand de laarzen der soldaten 

en elke mantel rood van bloed, 

geen wapentuig meer door de straten  

de velden vol van overvloed. 

Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

*Zending en zegen 

 

Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra: 

M.C.L., Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden; 

Mw. A. du Bois, Zuiderkade 37/201, Afd. Geriatrie k11 

 

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden; 

Dhr. B. Haanstra, O. Postmaplein 12, Afd. 8 k15 

 

Activiteiten: 

Maandag 9 januari 19.45 uur  

Leerhuis: Wijsheid in letters 

 

Vrijdag 13 januari  

Tieners in gesprek 12-15 jr.   19.00 uur 

Tieners in gesprek 16-19 jr.  20.15 uur                          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

Steeds minder mensen hebben kleingeld op zak, daarom hebben we een extra 

mogelijkheid gecreëerd om toch uw bijdrage te kunnen doen. 

 

U kunt uw gift overmaken via I-deal. 

Scan de QR-code met uw camera van uw telefoon of een speciale QR-code reader en 

volg  de verdere instructies op uw telefoon. 

 

 

 
 

Bedankt voor uw gift! 


