Viering van Epifanie
(“Verschijning van de Heer”)
6 januari 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische dienst van het
GSp.
Vandaag en de komende weken vieren wij Epifanie, de verschijning van
Christus in onze wereld. Op 6 januari, vandaag dus, is het “Driekoningen”.
We lezen het evangelie naar Mattheüs over de drie wijzen uit het oosten die
komen om het Christuskind te aanbidden. Zo begint de verschijning van
Jezus Christus aan de volkeren der wereld.
Deze dienst is voorbereid met Maarten van Damme en Anneke Garmann
van de Werkgroep Martinidiensten.
Organist is Henk de Vries.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk, we ontsteken de kaarsen op tafel aan het Licht van
de Paaskaars, teken van het Licht van Christus dat over ons is opgegaan.
WOORD VAN WELKOM, BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Ons EERSTE LIED is Psalm 72 berijmd (melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547/
Genève 1551).
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4 Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
5 Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daag'lijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE EN GLORIA
Eén van ons: Barmhartige God,
wij bidden U dat uw oog op ons rust.
dat uw hart is bij geslagen en verduisterde mensen,
dat uw hand onze wereld draagt.
Laat de verschijning van uw Zoon Jezus Christus
tot een licht zijn voor de volkeren,
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tot een troost voor hen die in verdrukking leven,
tot een teken van vrede en vrijheid
voor hen die opgejaagd worden,
voor de vluchtelingen van deze wereld.
Daarom roepen wij tot U:
Wij zingen nu Lied 299 E, de Kyrie- en Gloriahymne “U alle eer” (tekstbewerking
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

5

6
DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING UIT DE BIJBEL Jesaja 60: 1-6 (NBV)
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Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Wij ZINGEN Lied 489, "Komt ons in diepe nacht ter ore” (tekst H. Oosterhuis,
melodie Genève 1551).
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2 Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Efeziërs 3:1-12 (NBV)
Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u,
heidenen, bid. 2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft
toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is.
3
Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb
geschreven. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld
vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties
niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige
apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis,
maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond
van het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave
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van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8 Mij, de
allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de
ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht
te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper
van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al
haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,
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naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,
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in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in
hem.

Wij ZINGEN nu Lied 338B, “Halleluja” (muziek J. Berthier).

DERDE LEZING UIT DE BIJBEL Matteüs 2: 1-12 (NBV)
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes,
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden
van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.
5
‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de
profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de
leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal
hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde
precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen
vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar
het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan
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gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning
hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan
voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen
ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen
en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te
bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere
route terug naar hun land.

Als ACCLAMATIE bij de evangelielezing zingen wij nu Lied 339A, “U komt
de lof toe” (melodie F.A. Mehrtens).

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Als ZONDAGSLIED zingen wij Lied 501, “Als een ster in lichte luister”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel). Tijdens het zingen van dit lied
komen de kinderen terug in ons midden.
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2 Als een morgen aangebroken,
als het licht zonneklaar,
roos in de winter,
in de woestijn ontloken,
als belofte bloeit Gij daar.
3 Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedachts
nader, nabijer
dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.

4 Als een woord dat, eens gegeven,
nog de morgen ontbiedt,
zegt Gij ons aan de
nacht niet meer te vrezen,
want uw ster verlaat ons niet.

DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte musiceert Henk de Vries op het Martiniorgel.
VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368C, “Doe lichten
over ons uw aangezicht” (melodie W. Kloppenburg):
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GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen nu een kring door de kerk om zo de gemeenschap
van brood en wijn te 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” (tekstbewerking S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).
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Voorganger:

Gezegend is uw naam om deze mens,
de Zoon die Gij liefhad.
In hem telt Gij ons allen als kinderen van U.
Hij is onze vrede!
Op hem kreeg de macht van deze wereld geen vat
en het duister heeft zijn vertrouwen niet gedoofd,
zelfs niet in de nacht waarin hij werd overgeleverd.
In die nacht nam hij een brood,
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:

O God, laat de Geest van zijn trouw,
de Geest van zijn liefde over ons komen
en maak ons zo tot mensen
die leven voor vrede en gerechtigheid.
Zo bidden wij met allen die ons zijn voorgegaan:

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

Allen:

NODIGING
Voorganger:

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.
Neem nu van het brood en de wijn,
het wordt gebroken om samen te delen,
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en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God, en de vrede van Jezus Christus.
Terwijl wij brood en wijn delen klinkt orgelmuziek.
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 527, “Uit uw hemel zonder grenzen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie J. Geraedts).

2 Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

3 Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.

4 Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5 Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
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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 13 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Gerjanne Eppink
zondag 20 januari GEEN DIENST IN DE MARTINIKERK, i.v.m. gezamenlijke
dienst in de Nieuwe Kerk (Zondag van de eenheid) om 10.00 uur.
Schoonheid met een ziel
zondag 6 januari, 17.00 uur cantatedienst (Lutherse Kerk): ??
zondag 13 januari, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ??

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor ‘t Toentje.
De opbrengst van de collecte van 23 december jl., voor Romakinderen,
was € 181,42. De uitgangscollecte was € 130,75.
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 studentenpastores
Voor een persoonlijk gesprek kun je een afspraak maken met:
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
>>>
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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

In juli 2019 gaat Tiemo Meijlink met emeritaat en neemt hij afscheid als
studentenpastor. Hij 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.

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
Nieuwsbrief Martinidiensten en Facebook
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 Neem ook eens een
kijkje op onze facebookpagina: www.facebook.com/martinidiensten
De orde van dienst van de viering van volgende week zondag is vanaf
donderdag a.s. digitaal beschikbaar op de website www.martinidiensten.nl
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

