
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee, en om nieuwjaarswensen uit te wisselen.  
Straks om 12.00 uur zal deze CANTATE KⱯRAVAAN worden afgesloten met een 
kort matinee-concert van ongeveer 30 minuten. Hierin zullen twee andere 
cantates voor het feest van Driekoningen klinken van Johann Sebastian Bach en 
Johann Kuhnau Blijft u dus gerust nog even napraten met elkaar in de kerk en 
maak deze muzikale afsluiting met ons mee. 
 
Komende zondag, 15 januari, is onze voorganger ds. Jacoline de Koe uit Goes 
 
Stichting Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Rutger Valentijn Mauritz 
Solisten 
Sopraan 1: Ai Horton 
Sopraan 2: Rita Fernández 
Altus: Marcel Jorquera Vinyals 
Tenor: Felipe Gallegos Carlos 
Bas: Bram Trouwborst 
 
Koor 
Sopranen:  
Sigrid de Wit, Louise Hoff-den Butter en 
Jacorine Meerman 
Alten:  
Wilke Fondse en Jos Migalski 
Tenoren:  
André Flikweert en Sem Timmerman 
Bassen: Peter van Saane, Piet Mosterd en 
Jan de Kam 

Orkest 
Viool:  
Elana Cooper & Yanis Eberhart 
Altviool:  
María García Sanchez 
Cello:  
Blanca Leticia Martín Muñoz 
Traverso en Blokfluit:  
Jonty Coy & Dante Jongerius 
Hobo:  
Federico Forla & Maria Moreno 
Hoorn:  
Christopher Price & Felix Forster 
Luit & Theorbe: 
Jeremy Bass 
Orgel:  
Marien Stouten  

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  8 januari 2023 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck  
diaken van dienst: Coby Frens 
lector: Coby Frens 
organist: Marien Stouten 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Jan Frits Vegter 
mmv de Maria Magdalenacatorij olv Rutger 
Valentijn Mauritz 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: J. Clemens non Papa- Magi veniunt oriente 
       Magi veniunt ab oriente Ierosolimam quaerentes et dicentes:  
       Ubi est qui natus est [Rex Judaeorum] cujus stellam vídimus?  
       Vidimus stellam eius in oriente,  et venimus [cum muneribus]  

adorare Dominum.  
De wijzen kwamen uit het Oosten naar Jeruzalem en vroegen, zeggende:  
Waar is hij die geboren is, [de Koning van de Joden] wiens ster wij hebben 
gezien?  
Wij hebben die ster in het Oosten gezien en wij zijn [met geschenken] 
gekomen om de Heer te aanbidden. 

• Welkom (we gaan staan) 
• Zingen: Antifoon 1e keer:  Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, 
•                                                   De kracht en de heerlijkheid.  ( cantorij)   
• Psalm 72: 1 allen, 2 cantorij en 3 allen. : Geef Heer de koning uwe rechten 

• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zitten) 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299d. Koor: cantorij 



 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Jesaja 60: 1-6 (lector) 
• Zingen: Psalm 72b (psalmen anders bij liedboek 2022) 
• Voorzanger:		Antifoon	1e	keer	

	
	

• Allen: Antifoon 2e keer 
Voorzanger 
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 
 
Voorzanger 
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 
 

Voorzanger 
3. Hij is de redding van de armen, 
vriend van kleine hulpelozen, 
een bevrijder van de verdrukten, 
want hun bloed is voor Hem kostbaar. Allen: antifoon 
 
Voorzanger 
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 

 

• Lezing: Mattëus 2: 1-12 (lector) 
 

• Cantorij: Wie schön leuchtet der Morgenstern (C. Graupner)  
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern  
Voll Gnad' und Wahrheit von dem Herrn,  
Die süße Wurzel Jesse!  
Du Sohn David zus Jakobs Stamm,  
Mein König und mein Bräutigam,  
Hast mir mein Herz besessen,  
Lieblich, freundli,  
Schön und herrlich,  
groß und ehrlich,  
Reich von Gaben, 
 Hoch und sehr prächtig erhaben! 
 

• Overweging. 
•  Cantate: ‘Sie werden aus Saba alle kommen’ BWV 65 – J.S. Bach (zie inlegvel) 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor het Clarahofje/Clara 
thuis. De opbrengst zal door de diaconie worden verdubbeld, en dit deel is 
bestemd voor het project ‘zingen in de kerk/kerk in actie’, waardoor deze 
cantatedienst mede mogelijk is gemaakt. Aan de uitgang is er een collecte voor 
het onderhoud van de Geerteskerk. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: lied 518: 1, 2 en 6 ( allen): Hoe helder staat de morgenster 
• Zegen , besloten met gezongen amen:  
 

 
• Postludium 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


