Viering van de
1ste zondag na Epifanie,
12 januari 2020

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
Vandaag lezen we het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan.
De hemel opent zich en de geest van God daalt op hem neer in de
gedaante van een duif. In deze dienst hebben we ons laten inspireren
door het gedicht “De vogel” van Ida Gerhardt.

De vogel
Kwam een vogel gevlogen
in de pracht van zijn vlucht, waar zijn wieken bewogen
lag er kleur in de lucht.
Kwam een vogel gevlogen
en mijn hart boog zich neer:
- wat mij zó heeft bewogen,
laat het stem krijgen, Heer.
Kwam een vogel gevlogen
over water en wei;
in het licht van mijn ogen
streek hij neder bij mij.
De dienst is voorbereid met Martin de Bruijn en Stineke Haas.
Het Koor van het GSp ondersteunt de gemeentezang.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
Als OPENINGSLIED zingen wij “Vol van verwachting zijn wij gekomen“
(tekst M. de Bruijne, melodie E. Silcocks) uit Zangen van zoeken en zien, 107.
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2 Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
3 Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

BEGROETING
KYRIE
Na een gesproken kyriegebed zingen wij Lied 301F, “Heer ontferm U”
(melodie W. Vogel).
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Ons GLORIA lied is Lied 150B, “Alles wat adem heeft, love de Heer”
(Psalm 150 in de vertaling van I.G.M. Gerhardt en M.H. van der Zeyde;
melodie A. Oomen).

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De Levende zal bij jullie zijn.
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN.

GEBED
LEZING UIT DE BIJBEL Jesaja 42:1-9 (NBV)
[42]
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Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
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Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.
Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die mij toekomt met een beeld.
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.

Wij ZINGEN Lied 72A, “Voor kleine mensen is hij bereikbaar”
(tekstbewerking H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal).
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LEZING Matteüs 3:13-17 (NBV)
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt
te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden:
‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus
antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier
Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus
gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en
zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Wij ZINGEN Lied 158B, ”Een schoot van ontferming” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen). Eerst het koor, daarna allen.

OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
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Wij ZINGEN het lied “Uit uw hemel zonder grenzen” (tekst H. Oosterhuis,
melodie Fl. v.d. Putt) uit Gezangen voor liturgie, 530.

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.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “Uit staat en stand” (tekst H. Oosterhuis,
n. Jesaja 6:13; melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 759.
1 Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld.
Omgewaaid. Ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
Een vlaag van knoppen die op springen staan.
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2 Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.
3 Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar. En niet wonen meer
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe een zee van dromen gaat in mij tekeer.

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met “Licht der wereld, sta
ons bij” (melodie J.D. van Laar) uit het Dienstboek, nr. 70:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
Wij zingen het TAFELLIED “Niemand heeft U ooit gezien” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 648.
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Voorganger:

Wij danken U, God van hemel en aarde,
omdat U voor ons een licht bent, en een weg.
U hebt in ons bestaan grote verwachtingen gewekt:
troost voor degenen die treuren,
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genezing voor wie lijden,
ontferming en vergeving voor wie zich tot U keert.
Gezegend zijt Gij
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in hem kwam uw Rijk ons nabij.
Hij is uw ware gelaat, dat ons aankijkt.
Hij is voor ons een gids geworden op de weg ten leven.
Geef dat wij hem in ons midden herkennen,
die op de avond voor zijn dood
het brood nam, het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”
Ook de beker van dank, wijn van vreugde werd gezegend.
En hij gaf die aan zijn vrienden:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”

Allen:

Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij onszelf aan en al wat van ons is,
geschonden en geheeld, gehavend en geliefd,
en bidden wij:
ZEND UW GEEST OVER ONS,
DAT WIJ MET HART, MOND EN HANDEN
GETUIGEN ZULLEN ZIJN VAN UW LIEFDE EN TROUW.

Wij zingen “Onze Vader in de hemel” (tekstbewerking H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 849.
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NODIGING
Voorganger:

Neem dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar,
deel het samen
en ontvang in deze tekenen
de kracht om je leven te kunnen leven,
de ziel van je bestaan,
de vrede van Christus.

Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar de
‘Vrede van Christus’.
Tijdens het delen ZINGEN wij “Let all who are thirsty come”, een lied uit
de traditie van Taizé.
>>>
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ZEGEN
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Over onze harten, onze huizen
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen, in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, in ons geloven
DE LIEFDE VAN GOD.
Aan ons eind en nieuw beginnen
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD,
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.
AMEN.

Ons SLOTLIED is Lied 500, “Uit uw verborgenheid” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).

14

3 Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.

5 Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde.
Wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen!

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 19 januari om 11.30 uur de ochtenddienst: Arlette Toornstra
Schoonheid met een ziel
zondag 12 januari om 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper
zondag 19 januari om 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Proatbus.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Chavah, was
€ 175,35. De uitgangscollecte bedroeg € 215,60. Nagekomen bericht:
op 15 december jl. werd € 299,68 bijeengebracht voor de basisschool in
Malawi; de uitgangscollecte was toen € 171,45. De verkoop van kaarten
en kaarsen in de adventsperiode leverde € 220,00 op voor de Open Hof.
Alle gevers en kopers 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. Wees welkom!
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
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.

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

