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Hartelijk welkom in deze viering van het GSp - Studentenplatform voor
Levensbeschouwing in de Martinikerk.
Het is de derde advent, Zondag Gaudete. Midden in het paars van de
bezinning en voorbereiding van Advent naar de kerst toe, is er deze zondag:
‘verheugt U’. Tijd is belangrijk in de bijbel en in geloven. Er is een tijd voor
alles, en er is ook altijd het besef dat alles voorhanden mag zijn. Zelfs in
bezinning en inkeer mag en kan er vreugde zijn.
De dienst werd voorbereid met Esther Rozema en Saskia Huisman van de
Werkgroep Martinidiensten van GSp.
Aan deze viering wordt meegewerkt door het Byzantijns Koor Groningen
onder leiding van Cas Straatman.
Het Martini-orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is Geert Brüsewitz.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
KOORZANG “Svjati Bozje”
Gospodi, spasi blagotsjestivyja i uslysji ny. Amin'.
Svjatyj Bozje, Svjatyj Krepkij, Svjatyj Bezsmertnyj. pomiluj nas. (3x)
Slava Ottsu i Synu i Svjatomu Duchu, i nyne i prisno i vo veki vekov. Amin'.
Svjatyj Bezsmertnyj, pomiluj nas.
Svjatyj Bozje, Svjatyj Krepkij, Svjatyj Bezsmertnyj, pomiluj nas.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.

VOORBEREIDING en ONTSTEKEN VAN DE 3 ADVENTSKAARSEN
We zingen daarbij drie maal Lied 458, “Zuivere vlam” (tekst J.L. Bell en
G. Maule, vertaling J. Ribbers; melodie J.L. Bell):
>>>
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BEMOEDIGING
Voorganger: Ons samenzijn is in de naam van Hem
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEWILD HEEFT,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS,
Voorganger: uit Wie en door Wie alle dingen zijn,
Allen:
DIE ONS ZIET EN ONS LAAT ZIEN,
Voorganger: die in vrede ons genadig is
Allen:
EN DE GEEST IN ONS DOET WONEN,
Het INTOCHTSLIED is Psalm 85 berijmd (melodie Genève 1562), voorafgegaan door en besloten met Lied 432C, de introitusantifoon voor de derde
zondag van de advent, “Verblijd u, nu en altijd” (melodie J. van Leeuwen).

4

2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw godd'lijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid;
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.
4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor de hun eigen dienst.
KYRIE
Na elke gesproken gebedsintentie zingt het koor “Gospodi pomilu”. >>>
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Gospodi pomilu. (5x) Podaj, Gospodi.Tebe, Gospodi. Amin'.
I duchovi tvojemu. Ottsa, i Syna, i Svjatogo Ducha,
Troitsu jedinosusjtsjnuju i nerazdel'nuju.
Heer, ontferm U. (5x) Geef, o Heer. Aan U, o Heer. Amen.
Een met uw geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
de eenwezenlijke en ondeelbare Drievuldigheid.

DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

ZONDAGSGEBED
EERSTE LEZING Sefanja 3: 14-20 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen.
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In die tijd breng ik jullie terug.
Ik zal jullie verzamelen,
je zult met eer en roem overladen worden
door alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.

We ZINGEN nu, samen met het koor, “Blagoslovie” (tekst uit Psalm 103).
“Prijs de Heer, mijn ziel. Geprezen zijt Gij o Heer.” Let op de aanwijzingen
van de dirigent.

Blagoslovi, dusje moja. Gospoda. Blagosloven jesi. Gospodi. Blagoslovi
dusje moja. Gospoda, i vsja vnutrennjaja moja Imja svjatoje Jego.
Blagoslovi, dusje moja. Gospoda, i ne zabyvaj vsech vozdajanij Jego.
Sjtsjedr i milostiv Gospod', dolgoterpeliv i mnogomilostiv.
Blagoslovi, dusje moja. Gospoda, i vsja vnutrennjaja moja, imja svjatoje
Jego. Blagosloven jesi. Gospodi.
Prijs de Heer, mijn ziel. Geprezen zijt Gij, o Heer. Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één
van zijn weldaden.
Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Geprezen zijt Gij, o Heer.

TWEEDE LEZING Openbaring 12:1-17 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de
zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar
hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood.
3
Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven
koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een
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derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging
voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden
zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle
volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar
God en zijn troon. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een
plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar
gezorgd zou worden.
7
Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan
met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden
verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak
werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt
genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de
aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de
redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en
de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters,
die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben
hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren
niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich,
hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar
jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’
13
Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw
die een zoon gebaard had. 14 Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote
adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en
twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van
de slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw
aan om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar de aarde schoot haar te hulp: de
aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd.
17
De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest
van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het
getuigenis van Jezus blijven.

We ZINGEN Lied 900, “Nada te turbe” (tekst n. Teresa van Avila, 15151582; muziek J. Berthier), drie keer. Vertaling: Laat niets je bezorgd maken,
niets je bang maken. Wie God zoekt, komt niets tekort: God vervult ons.
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UITLEG en VERKONDIGING
STILTE
Het ZONDAGSLIED is Lied 439, "Verwacht de komst des Heren" (tekst V.
Thilo, vertaling A.C. den Besten; melodie 16de eeuw/Scheidt's Tabulatur-buch
1650).
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2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

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.

4 O Jezus, maak mij arme
in deze heil’ge tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Lise Beumeler
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “Bogoroditse” (muziek S. Rachminov),
Bogorodice Devo, radujsja, Blagodatnaja Marie, Gospod' s Toboju;
blagoslovenna Ty v zjenach i blagosloven plod tsjreva Tvoego,
jako Spasa rodila esi dusj nasjich.
Verheug U, Maagd, die God gebaard hebt, Hoogbegenadigde
Maria, de Heer is met U; Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is de Vrucht van uw schoot, want uit U is geboren de
Verlosser onzer zielen.
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VOORBEDEN
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Jullie worden allemaal uitgenodigd om in een kring door de kerk te gaan
staan; zo willen wij samen de gemeenschap van brood en wijn vieren.
We zingen het tafellied, Lied 388, “Voor ieder van ons een plaats aan de
tafel” (tekst S.E. Murray, vert. R. van Loenen; melodie L. True).

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan. Refrein.
3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
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Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. Refrein.
4 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht. Refrein.
5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs. Refrein.

TAFELGEBED
Voorganger: We danken U God, om de wereld waarin we mogen leven,
om de ruimte en de tijd die U ons geeft, de plek die er voor
ons is. U geeft ons een menselijke maat, mens tussen de
mensen maakt u ons, met de liefde en de aandacht en de
kracht die u ons geeft om die plaats in te nemen.
U geeft ons aan elkaar als bemoediging en hoop, als kracht
en liefde, als opdracht en gave. Zo zijn wij ook bijeen in
deze kring, waarin we uw Koninkrijk mogen oefenen, ons tot
zegen, als een teken van het koningschap van uw Zoon.
U laat ons ook op onszelf staan, U maakt ons uniek en
daarmee onvervangbaar. We mogen werken aan onszelf,
achterlatend wat niet meer bij ons past, opdat we steeds
meer worden zoals U ons bedoeld heeft
We danken U voor hem, onze Heer, mens bij uitstek, die
ons liefde leerde en kwetsbaarheid, die ons ontvankelijk
maakt voor de goedheid en liefde die in deze wereld
bedoeld is.
Uw zoon was het zichtbare teken van uw liefde, mens voor
ons uit, alleen en uniek, maar ook verbonden met zijn
vrienden, genade en vrede in ons midden, die zichzelf voor
ons gaf en ons een uitweg bood uit een wereld van oorlog
en zelfzucht,
toen hij in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
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"Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u."
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij."
Zegen ons en heilig ons ten leven, als het ene brood,
als wij enigheid vieren in Jezus’ naam.
Amen.
Het koor zingt het Onze Vader, “Otce nas” (muziek N. Kedrov).
Ottsje nasj, izje jesi na nebesech, da svjatitsja imja Tvoje; da priidet
Tsarstvije Tvoje; da budet volja Tvoja, jako na nebesi i na zemli; chleb nasj
nasusjtsjnyj dazjd' nam dnes'; i ostavi nam dolgi nasja jakozje i my
ostavljaem dolzjnikom nasjim; i ne vvedi nas vo iskusjenie, no izbavi nas ot
lukavago. Amin'.
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. Amen.

Allen: WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN.
NODIGING
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God, en de liefde van Jezus Messias.

Tijdens het delen van brood en wijn zingt het koor “Bogoroditse”, uit de
traditie van Taizé:
>>>
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Bogorodice Devo, radujsja, Blagodatnaja Marie, Gospod' s
Toboju; blagoslovenna Ty v zjenach i blagosloven plod tsjreva
Tvoego, jako Spasa rodila esi dusj nasjich.
Verheug u, Maagd, die God gebaard hebt, Hoogbegenadigde
Maria, de Heer is met u; Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en
gezegend is de Vrucht van uw schoot, want uit u is geboren de
Verlosser onzer zielen.

UTZENDING en ZEGEN
Voorganger: Weest dan standvastig, onwankelbaar
en te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest
is met ons allen.
Allen:
AMEN.
Als SLOTLIED zingen we Lied 433, “Kom tot ons, de wereld wacht”
(tekst M. Luther, vertaling J.W. Schulte Nordholt; melodie Erfurt 1524) .

2 Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.

Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.
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5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

ORGELSPEL
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 23 december, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
maandag 24 december, 23.00 uur de Kerstnachtdienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 16 dec, 17.00 uur Christmas carols (Nieuwe Kerk): ?
zondag 23 dec, 17.00 uur
Festival of Lessons and Carols (Martinikerk): Gert de Kok (lector)

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de actie “help
de Romakinderen de winter door”. De opbrengst van de collecte van
vorige week, voor de Open Hof, was € 160,30. De uitgangscollecte
was € 122,05. 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

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).
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 - 13.00 uur - Martinikerk

24/12

Kerstnachtdienst in de Martinikerk

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing organiseert op 24
december 2018 de jaarlijkse Kerstnachtdienst in de Martinikerk. De dienst
begint om 23.00 uur. Vanaf 22.30 uur gaan de deuren van de kerk open
en klinkt er Kerstmuziek.
Voorganger in de dienst is ds. Matty Metzlar, als studentenpastor verbonden
aan het GSp. Henk de Vries bespeelt het grote Martini-orgel. Muzikale
medewerking wordt verder verleend door de Cantores Sancti Martini onder
leiding van Leo van Noppen en door Harmonie ’67 onder leiding van Floris
de Wever. Voor meer informatie : www.gspweb.nl; www.martinidiensten.nl
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24/12

Vrijwilligers voor de Kerstnachtdienst gevraagd …

… voor het verlenen van praktische medewerking. Er ligt een intekenlijst
achter in de kerk: graag naam en mailadres vermelden.
Een informatieve bijeenkomst voor de vrijwilligers is gepland op woensdag
19 december a.s. om 20.00 uur, Kraneweg 33.

Oproep koffieschenkers

Vanaf januari zijn er 4 extra vrijwilligers nodig voor het koffieschenken na
afloop van de dienst. Het werk bestaat alleen uit koffie en thee inschenken,
en een minuut of 10 later de kopjes verzamelen en de afwas doen. Daarbij
heb je het voorrecht om veel mede-kerkgangers een lekkere kop koffie of
thee te serveren! Aanmelden via de email voor 20 december:
niekdekker@gmail.com. Alvast bedankt!

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
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

