Viering van de
tweede zondag na Kerst / als Epifanie
3 januari 2021
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
Wij proberen onze diensten zó vorm te geven dat ze mensen in al hun
verscheidenheid aanspreken: reguliere bezoekers en passanten, als mensen
die zoeken naar de inspiratie en de actualiteit van een oud verhaal. We zijn
mensen – modern, open-minded en van alle leeftijden – die midden in het
leven staan en die samen deze gemeente vormen. Graag leggen wij
verbinding tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We zien geloven als een werkwoord en we streven
ernaar te groeien in ons persoonlijk en gelovig leven.
De dienst is voorbereid met Mirjam van den Briel en Tim Smid van de
Werkgroep Martinidiensten.
Het gelegenheidskoor bestaat uit Anna en Martin de Bruijn, Maarten van
Damme en Aly Jellema.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het koororgel.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
WELKOM en INLEIDING OP DE DIENST
Het OPENINGSLIED is Lied 518, “Hoe helder staat de morgenster”
(tekst en melodie P. Nicolai).
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6 Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
Voorganger: Licht uit de hoge, omstraal en verwarm ons.
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Allen:

Liefde uit de eeuwigheid,
wek in ons de nieuwe mens.
Immanuël – God met ons,
wees onze reisgenoot.
AMEN.

KYRIE en GLORIA
Voorganger: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen
over wie vervallen aan het duister.
En bezingen wij zijn heilige naam
om zijn komst in ons midden.
Het koor zingt Lied 657, “Zolang wij ademhalen” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie Llangloffan).
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2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild!

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

RONDOM HET WOORD
LEZING Jesaja 60:1-6 (NBV)
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
4
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.
5
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.
6
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.

Lector: Woord van de Eeuwige.
Allen: WIJ DANKEN GOD!
Het koor ZINGT nu Psalm 72 berijmd (melodie Straatsburg 1545/
Lyon 1547/Genève 1551).
>>>
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3 Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,
de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba's verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet.
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.
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LEZING 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. 2Ze vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij
dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij 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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij
wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en 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.’ 9Nadat 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. 10Toen ze dat
zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze 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. 12Nadat ze in een droom waren
gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere
route terug naar hun land.

Lector: Evangelie van onze Heer.
Allen: LOF ZIJ U CHRISTUS!
OVERWEGING
ORGELSPEL
Het koor ZINGT Lied 517, “Christus, uit God geboren” (tekst E. Kreuziger,
vert. S.L.S. de Vries, melodie Erfurt 1524).
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2 Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont Gij ons Gods beleid.

5 Wij sterven aan uw goedheid
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- Dankgebed
- Voorbeden
Tot U bidden wij:
Allen: GOEDE GOD, HOOR ONS BIDDEN.
- Stil gebed
- Onze Vader
Allen:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
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laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.
ZEGEN
Het SLOTLIED is Lied 1014, “Geef vrede door van hand tot hand” (tekst
F. Kaan, vert. A. Govaart; melodie Ierland - ST. COLUMBA).

2 Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
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4 De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

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 10 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor het project
‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’ van Kerk in actie.
De opbrengsten van de collectes van zondag 20 december, voor een
ziekenhuis in Malawi, en kerstavond 24 december, voor Heel Groningen
helpt, zijn nog niet bekend. Ook informatie over de uitgangscollectes op
genoemde data houdt u van ons te goed.
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
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
Matty Metzlar, tel. 06-5029 6119, 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
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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
info@martinidiensten.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.

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

