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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
De dienst is voorbereid met Jacobine Gelderloos en Esther Rozema van
de Werkgroep Martinidiensten.
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Ton Tromp.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
WELKOM en INLEIDING OP DE DIENST
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
Voorganger: Licht uit de hoge,
Allen:
OMSTRAAL EN VERWARM ONS .
Voorganger: Liefde uit de eeuwigheid,
Allen:
WEK IN ONS DE NIEUWE MENS.
Voorganger: Immanuël – God met ons,
Allen:
WEES ONZE REISGENOOT.
Voorganger: Amen.
We ZINGEN Lied 275, "Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig" (tekst
H. Oosterhuis, melodie Het prieel der geestelycke melodie, 1609).
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2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4 Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

KYRIE en GLORIA
Voorganger: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming
over deze wereld
en Hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw.
We zingen Lied 301F, “Heer, ontferm U” (melodie W. Vogel).

En als Gloria Lied 306, “Ere wie ere toekomt” (tekst H. Oosterhuis,
melodie W. Vogel).
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Ester 3 (NBV)
Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon
van Hammedata, een nakomeling van Agag: hij plaatste hem boven alle rijksgroten
aan zijn hof. 2 Alle hoge functionarissen van de koning die in de Koningspoort
waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want
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zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem.
3
De functionarissen van de koning in de Koningspoort spraken Mordechai daarover
aan: ‘Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning?’ 4 Dit vroegen ze hem
elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze
Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden;
hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. 5 Toen Haman te weten kwam
dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, 6 en hij besloot
Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk
Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat
moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen,
heel Mordechais volk.
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In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de
maand nisan, liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat wil
zeggen het lot, over alle dagen en over alle maanden, een voor een, tot en met de
twaalfde maand, de maand adar. 8 Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: ‘Er
is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden
van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle
andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er
niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. 9 Als het de koning
goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden
uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de
koninklijke schatkist beheren.’ 10 De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan
Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de
Joden. 11 ‘Over uw zilver kunt u vrij beschikken,’ zei hij tegen Haman, ‘en ook over
dat volk: doe ermee wat u het beste lijkt.’
12
Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning
ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het
wilde en dat gericht was aan de satrapen die de koning vertegenwoordigden, aan
de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke
provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal.
Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de
koning verzegeld. 13 En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk
brieven verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende
dag van de twaalfde maand, de maand adar, alle Joden moesten worden gedood
en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun
bezittingen mochten worden buitgemaakt. 14 In elke provincie moesten afschriften
van de brief worden verspreid; de inhoud ervan moest overal als wet worden
uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de
genoemde dag gereed konden houden. 15 Op bevel van de koning vertrokken de
boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl
de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.
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We ZINGEN nu Lied 738, “Kom zing het lied van Eva“ (tekst R. Borkent,
vrij naar J.L. Bell; melodie W. Ruessink).

2 Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ’t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.

3 Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

4 Kom zing het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient

en zing van de Maria’s
die steeds Hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus’ tafel gaan.
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EVANGELIELEZING Lucas 4:14-21 (NBV)
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem
verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd
door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en
volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond
om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd,
en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18

19

‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten;
de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei
tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
20

We zingen als ACCLAMATIE Lied 339G, “Woorden van leven” (melodie
J. Valkestijn).

OVERWEGING
STILTE
We ZINGEN Lied 530, “De Geest des Heren is op hem” (tekst J.W.
Schulte Nordholt, melodie P. Schollaert). Het koor zingt couplet 3, allen
de overige coupletten.
>>>
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2 Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

3 Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schand' en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

4 Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Marian van Loo van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren zingt het koor “Als wild gras” (tekst S. Prins,
melodie T. Löwenthal).

Als wild gras in de bergen
groeit de liefde.
Hoger en hoger gaat zij,
wie zal haar kennen.
In de rimpels van de huid
leeft de liefde.

Diep en verborgen is zij,
wie zal haar kennen.
Uit de poorten van de ziel
spreekt de liefde.
Licht en vrij gaat zij
en laat zich kennen.
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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):

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 TAFELGEBED, Lied 403C, “Danken wij de goede God”
(tekst B. Robbers, melodie P. Schollaert).
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Allen:

refrein

Allen:

refrein
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We zingen nu “Onze Vader in het verborgene” (tekstbewerking H. Oosterhuis,
melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 248.
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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 barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God, en de vrede van Jezus Messias.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we “Nada te turbe” (tekst
n. Teresa van Avila, 1515-1582; muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé.
Laat niets je bezorgd maken, niets je bang maken. Wie God zoekt, komt
niets tekort: God vervult ons.
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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.

Het SLOTLIED is Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond
3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

PIANOSPEL
Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 3 februari, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 27 januari, 17.00 uur (Martinikerk): Liedmiddag Psalmen Vrij
zondag 3 februari , 17.00 uur cantatedienst (Nieuwe Kerk): Dick Mak

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Waddenvereniging. De opbrengst van de collecte van 13 januari, voor de Roze
Salon, was € 186,25. De uitgangscollecte was € 107,57. 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
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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.

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. 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 10 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.
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
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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 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: 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
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Verzoek om financiële bijdrage voor de Martinidiensten
Aan de regelmatige bezoekers van en andere betrokkenen bij de
Martinidiensten van het GSp.
Beste Martinikerkganger
of andere betrokkenen bij onze diensten,
In de Martinidiensten van het GSp geniet u van de mooie liturgie, de
inspirerende woorden, de koren, het delen van brood en wijn, het orgel
en de ontmoeting bij koffie/thee in die eeuwenoude Kerk. In 2018 waren
er weer verschillende thema’s waarover werd gesproken, gebeden,
gezongen en nagedacht.
Zo was het thema na Pasen ‘De weg van het kruis, een weg naar het Licht’;
in de slotdienst op 24 juni vierden we het 30jarig jubileum van Inlia en het
Charter van Groningen, een prachtige dienst in een volle kerk; in het najaar
is het thema duurzaamheid, Zin in Groen, waarbij we worden opgeroepen
tot ecologische bekering.
Voor de diensten in de Martinikerk is veel geld nodig en ook dit jaar
ontvangt u het verzoek om met financiële hulp bij te dragen aan het in
standhouden van de Martinidiensten. Waarvoor wordt uw bijdrage zoal
gebruikt? Onder andere voor huur van de Kerk, koster, cantor, organist/
pianist, bloemen, kaarsen, brood en wijn, koffie/thee, liturgieën, de WGD,
lief en leed, Kindernevendienst/Martieners/oppas. Alles bij elkaar maakt
dat er een flink bedrag nodig is om onze diensten te vieren.
Kon vorige jaren het richtbedrag van €275,00 p.p. als kostendekkend
worden genoemd, voor 2019 zal dat niet voldoende zijn vanwege het
vertrek, eind juni, van Tiemo Meijlink. Zijn inzet voor de Martinidiensten
wordt bekostigd door derden en die financiering komt met zijn vertrek
helaas te vervallen.
Aan opvolging en/of vervanging wordt al hard gewerkt, maar dat zal
hoe dan ook leiden tot meer kosten voor de Martinidiensten.
Uw (zo mogelijk hogere) financiële bijdrage over 2019 aan de instandhouding van de inspirerende Martinidiensten kunt u - vrijwillig, maar zeer
gewenst - overmaken naar rekening NL27 RABO 0136 7847 98 ten name
van Stichting GSp onder vermelding van ‘Martinidiensten’. We verzoeken u
dit voor 1 februari a.s. te doen. Het is ook mogelijk om in termijnen te
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betalen, in dat geval is het prettig dat u het even kenbaar maakt bij
het GSp. Omdat de Stichting GSp een ANBI-status heeft, is uw gift
fiscaal aftrekbaar.
Zie ook het webadres van het GSp /giftenwerving.
Helpt u mee de diensten in onze mooie oude Martinikerk te kunnen
blijven vieren? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
namens de Stuurgroep Martinidiensten,
i/o Lies Hoexum

