Viering van Epifanie,
5 januari 2020

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering
van het GSp. Het thema van de dienst is: ‘Domweg gelukkig?’
De dienst is voorbereid met Aly Jellema en Lies Hoexum
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.
Voorganger is Hilde Boekeloo.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
WOORD VAN WELKOM
Het OPENINGSLIED is Lied 452, “Als tussen licht en donker” (tekst
T. Naastepad, melodie 16de-eeuws/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650). De cantorij
zingt couplet 1, allen 2 en 3.
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2 Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3 O hemellichaam, Jezus
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
de dageraad breekt aan:
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

GROET EN INLEIDING
Voorganger: Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
allen:
HIJ DIE ALLES MAAKTE,
LAAT NIET LOS WAT ZIJ BEGON.
GEBED VAN TOENADERING
We ZINGEN de Psalm van deze zondag Epifanie, Psalm 72 berijmd (melodie
Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551). Cantorij couplet 4, allen 1 en 6.
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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.
6 Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

KYRIE en GLORIA
Na een gesproken kyriegebed zingen we Lied 299E, Kyrie en Gloria
(tekstbewerking S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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De KINDEREN in de kerk worden 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
Voorganger: Door het licht van een ster, God,
hebt Gij mensen ertoe gebracht
zomaar op weg te gaan en U in een kind te huldigen.
Laat ook van ons een licht uitgaan
dat mensen kan bewegen
U te zoeken en U te aanbidden.
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Wij ZINGEN het lied “Wij wachten op de Heil’ge Geest” (tekst M. de Bruijne,
melodie A. van der Heijde) uit Zangen van zoeken en zien, 735.

3 Wij wachten op de Heilige Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom Geest van God, zo vederlicht.

SPIEGELTEKST

Het gedicht ‘De Dapperstraat’ van J.C. Bloem
De Dapperstraat
Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.
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Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God” (tekst
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

EVANGELIELEZING 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,
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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 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.
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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.
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We ZINGEN Lied 526, “Juich voor de koning van de Joden” (tekst T.
Naastepad, melodie 1543/Genève 1551). Cantorij couplet 1, allen couplet 2.
1 Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
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Het ZONDAGSLIED is Lied 494, “Vanwaar zijt Gij gekomen” (tekst H.
Oosterhuis, melodie 'Er is een roos ontloken'). Cantorij couplet 1, allen 2.
1 Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zover weg, zo dichtbij.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Door
Boven van de Werkgroep Diaconaat.
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Tijdens de collecte zingt de cantorij het motet “O almighty God” van de
Engelse componist George Barcrofte (ca. 1555-1609/10).
O almighty and everlasting God, who dost govern all things in heaven and earth,
mercifully hear the supplications of thy people, and grant us thy peace all the days
of our life; through Jesus Christ our Lord, Amen.
(The Book of Common Prayer, collectagebed 2de zondag na Epifanie)
Almachtige en eeuwige God! die alle dingen in hemel en op aarde bestuurt; hoor
genadiglijk de smekingen van uw volk, en geef ons uwe vrede al de dagen onzes
levens; door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
(Het boek van het algemeen gebed. Londen, 1934)

VOORBEDEN
Voorganger: We leggen de palm van onze handen of in de schoot,
en denken aan de mensen die we de afgelopen week gezien
of gesproken hebben. We brengen hen terug in gedachten
en tellen ze geruisloos met onze vingers, als dat helpt.
Na enkele ogenblikken van stilte, wordt uitgesproken:
Allen:

WE DANKEN GOD VOOR DEGENEN
MET WIE WIJ DE DAGEN VAN ONS LEVEN DELEN.
Stilte

Voorganger:

We draaien onze handen om, en kijken naar onze eigen
vingerafdrukken.
We brengen in gedachten alle mensen die ons ten positieve
hebben getekend.
We dragen hun sporen met ons mee.

Na enkele ogenblikken van stilte, wordt uitgesproken:
Allen:

WE DANKEN GOD VOOR DEGENEN DIE ONS RAAKTEN
EN BEMOEDIGDEN.
Stilte

Voorganger:

Met één hand vouwen we vinger voor vinger een
voorzichtige vuist.
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We brengen in gedachten de mensen van wie we weten
dat ze Gods aanwezigheid nodig hebben. Geluidloos
noemen we hun namen, in het vertrouwen dat God hen met
nabijheid omwoont, zoals een hen met haar vleugels haar
kuikens beschermt. En misschien denken we ook aan onszelf
als we bidden om hoop, kracht en bemoediging.
Tenslotte leggen we de gesloten hand in de geopende hand
en zeggen:
Allen:

WE VRAGEN GOD OM IN DE PALM VAN ZIJN HAND
TE BEWAREN AL DIEGENEN VOOR WIE WE HEBBEN
GEBEDEN EN DANK HEBBEN GEZEGD.
We blijven nog even stil, met onze handen in elkaar gevouwen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap
van brood en wijn te vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Als wij weer het brood gaan breken” (tekst
W. van der Zee, melodie F.H. Geusebroek). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
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We bidden het TAFELGEBED
Voorganger: Deze dag is uw geschenk aan mij; ik neem het aan,
Allen:
GOD, UIT UW HAND, EN DANK U
VOOR HET WONDER ERVAN.
Voorganger: Alles wat ik ben,
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: Alles wat ik doe,
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: Alles waar ik voor werk,
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: Alles waar ik op hoop,
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: De zorgen die me vermoeien,
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: De gedachten die me storen,
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: Iedereen waarvoor ik bid
Allen:
IK PLAATS HET IN UW HANDEN.
Voorganger: Iedereen om wie ik geef
Allen:
IK LEG HET IN UW HANDEN.
Voorganger:

U komt onze dank toe, Eeuwige God.
Onaantastbaar was de hemel, onbereikbaar elke god.
Tot U afdaalde om te wonen waar niemand wonen wil,
Laat staan een God –
Bij mij, waar ik geen raad weet met mezelf
Bij hen, die stukgelopen zijn.
Met ieder die de dood van dichtbij kent, zingen we U toe:

Allen zingen couplet 4 en 5 van “Als wij weer het brood gaan breken”:
4 Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

Voorganger:

5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Wij danken U voor hem die aller mensen dienaar werd,
die de rollen omdraaide
en wie onder lag nieuwe adem gaf:
Jezus, Christus, onze Heer,
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die in de nacht waarin hij werd overgeleverd
het brood nam, het zegende, het brak,
het aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
“Neemt en eet,
dit is mijn lichaam voor jullie,
doe dit tot mijn gedachtenis.”
Na de maaltijd,
toen hij de beker had genomen en gedankt, zei hij:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Drinkt allen daaruit en doe dit om mij te gedenken.”
Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met hem en met elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig.
Zo bidden wij,
met alle mensen van vroeger en nu:
(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 allen 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 zingen wij “Jesus Christ, bread of life”
uit de traditie van Taizé.

ZEGENBEDE
Voorganger: Moge God ons zegenen,
met genoeg dwaasheid om te geloven –
dat we een verschil kunnen maken in de wereld,

Allen:

zodat Gij in ons kan doen
waarvan anderen zeggen
dat het niet gedaan kan worden
AMEN.

Het SLOTLIED is Lied 444, "Nu daagt het in het oosten" (tekst J. Riemens Sr.,
melodie M. Vulpius 1609).
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2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

ORGELSPEL

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 12 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 12 januari, 17.00 uur Martinikerk: Psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Chavah.
De opbrengst van de collecte op zondag 22 december, voor Oikocredit,
was € 299,68; de uitgangscollecte was € 192,45. De collecte tijdens de
kerstnachtdienst, voor het maatjesproject van Humanitas, leverde
€ 841,36 op; uitgangscollecte toen € 564,67. 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:
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
Matty Metzlar, tel. 06-5029 6119, 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.
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 contact op:
Simon, Clara, Annelies en Mirjam - te benaderen via
liefenleed@martinidiensten.nl of spreek ons aan na de viering.

7/1 Nieuwjaarsborrel

Op dinsdag 7 januari vindt de traditionele nieuwjaarsborrel plaats in het
SKLO-pand. Aanvang 20:00 uur. Zie de Nieuwsbrief en de website voor
up-to-date informatie.
dinsdag 7 januari - 20:00 uur - Kraneweg 33

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
in de traditie van het Liedboek, terwijl daarnaast de Engelse en Duitse
liturgische muziek royaal aan bod komen, zoals je ook vanochtend hebt
kunnen horen.
CSM repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLOpand, Kraneweg 33, en werkt eens in de 2 à 3 weken mee aan een viering
in de Martinikerk. Voor meer informatie kun je altijd na de dienst iemand
van de cantorij aanspreken, of op een later tijdstip telefonisch contact
opnemen met de dirigent, tel. 5270401.
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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

