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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk! Vandaag is het de tweede zondag van Epifanie, de
verschijning van Christus in en aan de wereld.
Deze dienst is voorbereid met Stineke Haas van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zangers tijdens de viering staan onder leiding van Ton Tromp.
Henk de Vries bespeelt het orgel.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
WOORD VAN WELKOM, BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Ons EERSTE LIED is Lied 280, “De vreugde voert ons naar dit huis”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
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4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

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,
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:
Aansluitend zingen wij Lied 299F, de Kyrie- en Gloriahymne “Glorie de Eeuwige”
(tekstbewerking S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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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
LEZING UIT DE BIJBEL Johannes 2:1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling).
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was
er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn
bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’
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‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn
moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu
stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een
inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met
water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat
naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het
water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar
de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom
10
en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze
dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit
heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn
grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Wij ZINGEN bij deze evangelielezing de eerste drie coupletten van Lied
525, “Wij willen de bruiloftsgasten zijn” (tekst M. Jacobse, melodie W. Vogel).

6

2 Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
3 En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Wij zingen de resterende coupletten van Lied 525, “Wij willen de
bruiloftsgasten zijn”.
4 Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
5 Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

7
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Martin de Bruijn van de Werkgroep Diaconaat.
Het koor zingt “Prevent us, o Lord” van de Engelse componist
Herbert Brewer (1865-1928).
Prevent us, o Lord, in all our doings with thy most gracious favour,
and further us with thy continual help;
that in all our works begun, continued, and ended in thee,
we may glorify thy holy Name.
And finally by thy mercy, obtain everlasting life;
through Jesus Christ our Lord. Amen.
(Book of Common Prayer)

GEBEDEN
- Dankgebed
- 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):

- Stil gebed
- 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.
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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.
Het SLOTLIED is Lied 829, “De liefde gaat ons voor” (tekst J. Ribbers,
melodie W. Mesdag).

2 De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven voorgoed.
3 Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen vervult.
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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.

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 24 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Arlette Toornstra
Schoonheid met een ziel
zondag 17 januari, 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong
zondag 24 januari, 17.00 uur Martinikerk: jazzvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Voedselbank.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor SUN, is nog niet
bekend.
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:
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. 06-50296119, 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
eens
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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.

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
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

