Viering van de
vierde zondag na Epifanie,
3 februari 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
Deze dienst is voorbereid met Rinka de Jager en Anke Smedema
van de Werkgroep Martinidiensten.
Henk de Vries bespeelt het grote Martini-orgel.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
STILTE
BEGROETING
Wij zingen als OPENINGSLIED Psalm 97 berijmd (melodie Genève 1562).
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4 God trad voor ons in 't krijt.
Uw volk, Heer, is verblijd.
Hoor, Sions dochters zingen
van uwe rechtsgedingen.
O Koning van 't heelal,
die eeuwig heersen zal,
hoog boven godenmacht
verheft Gij U en lacht.
Wij juichen om hun val.
6 Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA:
Eén van ons: Barmhartige God,
wij bidden om uw aanwezigheid in onze wereld,
in het bijzonder op die plaatsen
waar mensen bedreigd worden,
waar het leven wordt aangevochten
en de onzekerheid groot is over hoe het verder moet.
Mensen zijn op ontferming aangewezen,
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op liefde en barmhartigheid.
Dat Gij, God, hen draagt, zo bidden wij U:
Wij zingen Lied 299 E, de Kyrie- en Gloriahymne “U alle eer” (tekstbewerking
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij jullie zijn!
EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!
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GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING UIT DE BIJBEL Esther 4 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in
een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid
en bitter klaagde. 2 Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet
toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. 3 In alle provincies heerste onder
de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden:
ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en
legden zich neer in het stof.
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Esters dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Ester op de
hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat
hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen.
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Toen ontbood Ester Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als
persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden
was van Mordechais gedrag. 6 Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het
stadsplein voor de Koningspoort stond. 7 Mordechai vertelde hem alles wat hem
was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman
beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht
uitroeien. 8 Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was
uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach
aan Ester laten zien om haar op de hoogte te brengen. ‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar
met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem
voor haar volk pleiten.’ 9 Hatach ging naar Ester terug en bracht haar Mordechais
woorden over. 10 Ester droeg Hatach op om Mordechai het volgende te
antwoorden: 11 ‘Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van
het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder
ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt: die persoon wordt
ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt,
brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij de
koning ontboden.’ 12 Esters woorden werden aan Mordechai overgebracht. 13 Toen
liet Mordechai het volgende antwoord aan Ester geven: ‘Beeld je maar niet in dat
jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen.
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Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere
kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen
dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’
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Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: 16 ‘Roep alle Joden
die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en
’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn
dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de
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wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’
en deed wat Ester hem had opgedragen.
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Mordechai ging weg

Wij ZINGEN Lied 322, “Die chaos schiep tot mensenland” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

2 Dat boek waarin getekend staan,
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën, die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

3 Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 4:21-30 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
22
Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke
woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’
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En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in
Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24 Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg
jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar ik zeg het jullie
zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang
gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel
weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar
een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27 En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel
mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.’ 28 Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden,
ontstaken ze in grote woede. 29 Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de
rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.
30
Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
23

Wij zingen nu als ACCLAMATIE bij het evangelie Lied 329, “O Heer
God, erbarmend, genadig” (tekst H. Oosterhuis, naar Exodus 34:6-7;
melodie A. Oomen).

OVERWEGING
Als ZONDAGSLIED zingen wij Lied 362, "Hij die gesproken heeft een
woord dat gáát" (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en roem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3 Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Otto Kruijff
namens de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte musiceert Henk de Vries op het orgel.
VOORBEDEN
Vooraf aan de voorbeden en als afsluiting zingen wij Lied 368C,
“Doe lichten over ons uw aangezicht” (melodie W. Kloppenburg): >>>
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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.
TAFELGEBED
Voorganger: U komt onze dank toe, Eeuwige God,
om Jezus Messias, dit Kind in de nacht,
dit teken van trouw, dit licht in onze duisternis.
Hij is onze vreugde. Daarom zingen wij U de lof:
We zingen Lied 404E, “Heilig, heilig” (tekstbew. S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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Voorganger:

Gezegend zijt Gij, God
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Hij is verschenen in onze nacht als een morgenster,
een stralend licht voor de volkeren,
dat reikt tot in de diepste duisternis.
Hij werd bedreigd en aangevochten
door de machten van deze wereld.
In de nacht van zijn overlevering,
Nam hij een brood nam, dankte daarvoor, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt,
doet dit om mij te gedenken”.
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”.

We zingen Lied 408E, “Lam van God” (melodie W. Vogel).
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Voorganger:

Zend uw Geest in ons midden, o Heer,
en bemoedig ons zo
dat wij ook zelf licht brengen waar duisternis heerst,
en vooruit durven lopen op de grote toekomst
waarin het eindelijk waar zal zijn: vrede op aarde.
Zo bidden wij met allen die ons zijn voorgegaan:

(Wij reiken elkaar 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.
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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.
NODIGING
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God,
en de liefde van Jezus Christus,
het licht van bevrijding dat over ons is opgegaan.

Wij wensen elkaar “Vrede van Christus” als we brood en wijn delen.
Tijdens het delen van brood en wijn is er orgelspel.
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 976, “Ons heeft de Heer met liefde
neergeschreven” (tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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3 Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

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 10 februari, 11.30 uur de ochtenddienst: Lense Lijzen
Schoonheid met een ziel
zondag 3 februari, 17.00 uur cantatedienst (Nieuwe Kerk): Dick Mak
zondag 10 maart, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?
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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor het Wereld
Natuur Fonds. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de
Waddenvereniging, was € 161,64. De uitgangscollecte was € 145,90.
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.
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 van harte welkom!
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10/02 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. 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).
Volgende week zondag, 10 februari, 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.

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: info@martinidiensten.nl
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

