Viering van de
tweede zondag van Advent,
9 december 2018

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Vandaag is het de tweede zondag van Advent (Adventus Domini = komst
van de Heer). Het is een tijd van verwachting, van inkeer en bezinning over
de toekomst van ons leven en onze wereld.
Deze dienst is voorbereid met Marieke de Boer en Anke Smedema
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp.
Jan de Roos bespeelt de vleugel.
Voorganger is Tiemo Meijlink.

ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de Paaskaars, teken
van het licht van Christus.
BEGROETING
Wij ZINGEN “Onze hulp in de naam van de Heer” (tekst H. Oosterhuis,
naar Deuteronomium 6:4-5; melodie H. Heuvelmans) uit Verzameld Liedboek,
p. 678.
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Het GLORIA klinkt pas weer in de Kerstnacht.
De KINDEREN in de kerk worden nu uitgenodigd voor hun eigen dienst.
DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij jullie zijn!
EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING UIT DE BIJBEL Maleachi 3:1-4 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij
naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond
naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.
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Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij
verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal
zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij
zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan
de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen,
zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.
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Wij ZINGEN nu Lied 126A, “Als God ons thuisbrengt” (tekstbewerking
H. Oosterhuis en M. van der Plas, melodie B.M. Huijbers).

Koor:

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt uit
onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Koor:

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.
ALS GOD ONS THUISBRENGT ...

Allen:
Koor:
Allen:
Koor:
Allen:

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
ALS GOD ONS THUISBRENGT ...
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
ALS GOD ONS THUISBRENGT ...

TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Openbaring 10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem
en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen
waren als zuilen van vuur. 2 Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij
zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 Hij riep met een
luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven donderslagen hun stem
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horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei
tegen mij: ‘Wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden.
Schrijf het niet op.’
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Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op
naar de hemel. 6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin
is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in
eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd! 7 Op het moment dat de zevende engel zijn
bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn
dienaren, de profeten, heeft beloofd.’
8
Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: ‘Haal de
geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft.’
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Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei:
‘Eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’
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Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik
het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet
opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’

Wij ZINGEN Lied 439, "Verwacht de komst des Heren" (tekst V. Thilo,

vertaling A.C. den Besten; melodie 16de eeuw/Scheidt's Tabulatur-buch 1650).

Het koor zingt couplet 1, allen couplet 2 en 3.

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
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3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

DERDE LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 3:1-6 (Nieuwe Bijbelvertaling)
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus
Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over
het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas
en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de
zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan
verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten
komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in
het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
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Wij zingen als ACCLAMATIE bij het evangelie Lied 339F, “Heer, Gij hebt

woorden van eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse
Kerk 1988).

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Als ZONDAGSLIED zingen wij “Ik geloof in Eén” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 160.
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Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
Het koor zingt tijdens de collecte “Die de aarde boetseerde” (tekst
H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 696.
Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt,
die haar niet geschapen heeft als een chaos,
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maar opdat zij ingericht en bewoond wordt –
die niet heeft gesproken in het geheim,
niet gezegd heeft ‘zoek mij maar in de leegte’,
maar ‘hier ben Ik, woon hier onder mijn woord’.
Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander.
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken:
Licht, en zie: licht! Water! - dorst naar dat water.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368A, “Kom Heer en
wacht niet langer” (melodie W. Kloppenburg):

DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
TAFELGEBED
Wij zingen als TAFELLIED “Moge ons voor waar verschijnen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 452.

Allen
(melodie A):

2 Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
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niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.

Melodie A; Solo:
4 Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.
Allen
(melodie A):

5 Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

Voorganger:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam,
zoon des mensen, knecht die uw kind genoemd wordt,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
Nederig tot het einde
heeft Hij een brood genomen, het gebroken
en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt,
doet dit om mij te gedenken”.
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En op dezelfde wijze nam hij de beker,
dankte daarvoor,
en gaf deze aan zijn leerlingen, met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken”.

Allen:
Voorganger:

Zijn dood gedenken wij
Zijn opstanding belijden wij
Zijn toekomst verwachten wij
MARANATHA. JA, HEER, KOM SPOEDIG!
Zend uw Geest in ons midden, o Heer,
en maak ons tot mensen
die zuchten naar gerechtigheid
en vernieuwing van deze wereld.
Dat wij met Christus en elkaar verbonden zijn
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan
als macht tegen het duister van deze wereld,
zend daartoe uw Geest.
Zo bidden wij met allen die ons zijn voorgegaan:

(We nemen elkaar bij de hand en bidden het Onze Vader.)

Allen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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NODIGING
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar,
deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de goedheid van de Eeuwige God,
en de liefde van Jezus Christus.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij “Wait for the Lord” (muziek
J. Berthier), een lied afkomstig uit de gemeenschap van Taizé.

ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige zegene jullie en Hij behoede jullie.
De Eeuwige doe zijn aangezicht over jullie lichten
en zij jullie genadig.
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over jullie
en geve jullie vrede.
AMEN.

Als SLOTLIED zingen wij Lied 456B, “Kwam van Godswege” (tekst
H. Oosterhuis, melodie J. Geraedts).

>>>
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2 Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.
3 Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?
4 ‘Dat wij omkeren,
verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren
en niet weerbarstig zijn.’

PIANOSPEL
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Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 16 dec, 11.30 uur de ochtenddienst: Geert Brüsewitz
Schoonheid met een ziel
zondag 9 dec, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?
zondag 16 dec, 17.00 uur Christmas carols (Nieuwe Kerk): ?

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Open Hof.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting Phoneo
(“help Roma-kinderen de winter door”), was € 164,49, en de kaarsenverkoop (voor hetzelfde doel) leverde € 98,00 op. De opbrengst van de
uitgangscollecte is nog niet bekend. Alle gevers hartelijk dank.
Giften kunt u overmaken op NL27RABO 0136784798 t.n.v. Stichting
GSp, inzake Diaconale collecte o.v.v. het doel. Op dit zelfde nummer
kunt u ook uw bijdrage storten voor het behoud van de Martinidiensten.
Wie het overige werk van het GSp wil steunen kan zijn/haar bijdrage
storten op NL02 INGB 0003870284 t.n.v. Stichting GSp, Groningen.
Na de dienst
Achter in de kerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie of thee.
Als je graag de tekst van de overweging wilt ontvangen, meld dit dan bij
de pastor.
Wie een goede bestemming weet voor de bloemen - voor mensen in 'lief
en leed'-situaties - kan dit melden bij de dienstdoende pastor.
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Persoonlijk pastoraat
Voor een persoonlijk gesprek kun je een afspraak maken met een van
de studentenpastores:
Geert Brüsewitz, tel. 06-54296082, e-mail: gjbrusewitz@gmail.com
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Lense Lijzen, tel. 526 06 30, e-mail: l.j.lijzen@planet.nl
Tiemo Meijlink, tel. 579 28 05, e-mail: t.meijlink@planet.nl
Matty Metzlar, tel. 06-50296119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
Meehelpen aan de Martinidiensten
Elke zondag helpen twee leden van de Werkgroep Martini (WGM) en een
lid van de Werkgroep Diaconaat (WGD) mee aan de dienst. Wil jij ook
eens meehelpen (of lid worden van de WGM of de WGD)? Spreek dan na
afloop van de dienst één van ons aan of stuur dan een mail naar
voorzitter@gspweb.nl Wij nemen dan contact met je op. Wees welkom!
Onderling contact bij lief en leed
Bij de Martinidiensten zijn we met een mooie groep mensen waarbij van
alles gebeurt. Zou jij wel eens een kaartje willen ontvangen of juist een
kaartje naar iemand willen sturen vanuit de kerk? Ben je nieuw hier in de
kerk en zou je graag eens een gesprekje hebben met iemand van de
Martinidiensten over wat jou hier brengt of de vragen die je hebt? Wil je
iets doorgeven wat betreft lief en leed? Neem dan gerust contact met ons
op! Wij proberen de ogen en oren te zijn rondom lief en leed:
Simon, Clara, Annelies en Mirjam - te benaderen via
liefenleed@martinidiensten.nl of spreek ons aan na de viering.

11/12

Eten voor het goede doel bij de Happietaria

Op dinsdag 11 december willen we met een groep bij de Happietaria gaan
eten. De Happietaria is een tijdelijk restaurant voor het goede doel, dat
wordt gerund door vrijwilligers van christelijke studentenverenigingen. Dit
jaar is het goede doel rampenpreventie in Bangladesh, Nepal en India als
gevolg van extreem weer. Het restaurant is te vinden aan Henri Dunantlaan
2 in Corpus den Hoorn.
De bedoeling is om vanaf 20.00 uur aan tafel te gaan. Er zijn per avond
verschillende rondes waarvoor je je kunt opgeven en de vroege ronde is al
zo goed als vol. Iedereen die betrokken is bij de Martinidiensten is welkom,
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dus zowel studenten, participanten of andere belangstellenden! Lijkt het je
leuk om mee te gaan? Meld je dan uiterlijk zondag 9 december bij Tim
Smid (timsmid@hotmail.com) of Esther Rozema (ketelbinki@hotmail.com).
dinsdag 11 december - 20.00 uur - Henri Dunantlaan 2

22/12

Music and Gift - scratch-Halleluja van Handel

Advent is aangebroken, een tijd van uitzien, vol van verwachting. Het is ook
de tijd van het omzien naar elkaar. Een groep enthousiaste zangers heeft
daarom besloten om via een ludieke actie geld in te zamelen voor De Open
Hof en kerstpakketten voor Stichting Inlia.
Heeft u altijd eens in de Martinikerk willen zingen? Dan is dit je kans! U kunt
namelijk meedoen. Het scratchkoor zingt “Tollite Hostias”van Camille-Saint
Saens en het “Hallelujah” uit de Messiah van Handel. U krijgt de bladmuziek met oefenbestanden digitaal aangeleverd en kunt het op deze
manier alvast thuis instuderen. De repetitie is op zaterdag 22 december
van 13.00 tot 14.00 uur en het concert is om 15.00 uur in het schip. Het
geheel staat onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk.
De kosten om mee te doen zijn € 7,50. (inbegrepen is één consumptie
en een gift voor de Open Hof).
Opgave kan door te mailen naar martiniscratch@gmail.com of te
bellen naar 06 22028162 (Emma van Dijk-Beeftink).
Het concert is gratis, maar we hopen op een gift voor de Open Hof.
Tussen 13.00 uur en 15.30 uur is het ook mogelijk uw kerstpakket te
schenken voor Stichting Inlia.
zaterdag 22 december - 13.00 uur - Martinikerk

03/02 Presentatie toekomstscenario’s Martinivieringen

Zoals inmiddels bij een aantal kerkgangers bekend is, gaat Tiemo Meijlink
in juli 2019 met emeritaat en neemt hij afscheid als studentenpastor. Later
volgt over dit afscheid meer nieuws.
Tiemo zal niet worden opgevolgd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de
Martinivieringen. Hoe kunnen we de vieringen continueren? Welke
toekomstscenario’s zijn denkbaar?
Er is een denkgroep gestart die bezig is om mogelijke scenario’s uit te
werken. Deze groep bestaat uit: Mirjam Bodewes-Nederveen
(mnederveen@gmail.com), Matty Metzlar (mattymetzlar@gmail.com), Ton
Tromp (tro@wlg.nl) en Hans van der Veen (jhvdv1@hotmail.com).
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Heb jij ideeën voor de toekomst die je wilt delen? Spreek ons gerust aan of
stuur een berichtje , dan nemen wij jouw input mee in het denkproces.
Op zondag 3 februari 2019, na afloop van de ochtendviering worden
mogelijke plannen en aanpak gepresenteerd aan alle kerkgangers! We
gaan dan in gesprek met elkaar om uiteindelijk een keuze te maken voor
een toekomstscenario van de Martinivieringen.
Meer informatie volgt , maar schrijf alvast deze datum in je agenda!
zondag 3 februari 2019 - 13.00 uur - Martinikerk
Het KOOR van het GSp
In deze dienst zong het GSp-koor. Wij zingen een gevarieerd repertoire:
liederen uit Iona, Taizé; liederen op tekst van Huub Oosterhuis met muziek
van Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Bernard Huijbers. We hebben
plaats voor nieuwe leden, bij alle stemgroepen.
De repetities vinden plaats op maandagavond vanaf 20.00 uur.
We zingen elke 2 à 3 weken in een Martinidienst. Heb je interesse: spreek
dan na de dienst een van de koorleden aan, of bel met de dirigent, Ton
Tromp (tel. 050 - 549 95 06). Het Koor van het GSp heeft een eigen
website, te bereiken via de website van het GSp (onder ‘Koren’), of
rechtstreeks op het adres: gspkoor.nlnet.org

Contact en informatie
Contactgegevens Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je terecht
op www.martinidiensten.nl. Mocht je een vraag hebben waar je op onze
website geen antwoord op kunt vinden, mail ons dan via
info@martinidiensten.nl
Facebook
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten:
www.facebook.com/martinidiensten
Nieuwsbrief Martinidiensten
Wil je op de hoogte blijven van de thema's in de komende diensten,
activiteiten, nieuws uit onze commissies en meer? Schrijf je dan in voor onze
maandelijkse nieuwsbrief via www.martinidiensten.nl
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De orde van dienst van de viering van volgende week zondag is vanaf
donderdag a.s. digitaal beschikbaar op de website www.martinidiensten.nl,
en kan aldaar worden gedownload.
Adresgegevens GSp
Alle informatie betreffende het GSp vind je op de GSp-website:
www.gspweb.nl
Postadres: Kraneweg 33, 9718 JE Groningen; tel. 050 - 312 99 26
Ons e-mailadres is: info@gspweb.nl

