Viering van de
eerste zondag na Epifanie
(Doop van de Heer in de Jordaan),
9 januari 2022
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
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 viering is voorbereid met Clara de Graaff van de Werkgroep
Martinidiensten.
Jeannette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga verzorgen de zang.
Het klavier wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is ds. Jac. Goorhuis.
ORDE VAN DIENST
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AANVANG
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

Onze hulp is de Naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die niet laat varen het werk van zijn handen,
DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID.
Amen.

Wij ZINGEN Psalm 100 berijmd (melodie Genève 1551), voorafgegaan
door en besloten met Lied 514A, de antifoon “Nu komt de Heer” (tekst
n. Maleachi 3:1 en Kronieken 29:12; melodie L. Sandeman).
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2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
3 Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
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DE SCHRIFTEN
GROET
Voorganger:
Allen:
COLLECTA
Voorganger:

Allen:

De Heer zal bij u zijn!
OOK MET U ZIJ DE HEER.
God,
toen Jezus onderging
in het water van de Jordaan
en de Geest op Hem neerdaalde,
hebt Gij hem aangewezen
als uw geliefde Zoon.
Wij bidden:
help ons door uw Geest
naar zijn stem te horen
en in zijn voetspoor te doen
wat Gij van ons vraagt,
opdat ook wij zullen zijn
mensen van uw welbehagen.
AMEN.

LEZING uit de profeten Jesaja 42:1-7
Hier is mijn knecht
die ik vast zal houden;
mijn uitverkorene
in wie mijn ziel behagen schept.
Ik leg mijn geest op hem.
Recht voor de naties zal hij uitvaardigen.
Hij schreeuwt niet
hij maakt geen ophef
en laat zijn stem niet op straat horen.
een geknakt riet zal hij niet breken
een kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven.
In trouw zal hij recht uitvaardigen.
[Zelf] dooft hij niet uit en wordt niet geknakt
eer hij op de aarde recht heeft gevestigd
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en de verre kusten zijn onderricht verwachten.
Zo zegt God JHWH
die de hemelen schiep en ze uitspande
en de aarde uitbreidde met wat uit haar voortspruit
die de adem gaf aan het volk daarop
de geest aan wie op haar rondgaan:
Ik, JHWH, heb je geroepen in gerechtigheid.
Ik grijp je bij je hand
ik zal je bewaren
en maken dat je een verbond voor het volk zult zijn
en een licht voor de naties
om blinde ogen te openen
om wie gekluisterd is uit de kerker te voeren
uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten.
(vertaling van Karel Deurloo voor www.monshouwerstichting.nl)

UITLEG
ZINGEN Lied 529, “Mijn dienstknecht, mijn geliefde”
(tekst H. Oosterhuis, melodie P. Schollaert).
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3 Dat hebben onze ogen
gezien: hoe 't een verging
die slaven wou bevrijden,
hoe als een slaaf gekruisigd
hij toen te sterven hing.
4 Zo zal ook wie het onrecht
wil inzien en weerstaan,
door nachten van niet weten,
niet durven, niet meer kunnen,
door zeven hellen gaan.
5 Ik zag een mens, geslagen,
met onverwoest gezicht
uit nacht te voorschijn komen.
Ik dacht: Hoe kan het lijden
een weg zijn naar het licht?
6 Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord.
De woorden waren heen.
Toen zag ik nog een ander:
die ene droeg de ander,
de ander droeg de een.
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BRIEFLEZING 1 Korinthiërs 1:10-17
Getrouw is God
door wie jullie geroepen zijn
tot gemeenschap met zijn Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.
Ik roep jullie op, broeders en zusters
in de naam van onze Heer Jezus Christus:
zeg allemaal hetzelfde
laten er onder jullie geen scheuringen zijn
en wees toegerust met dezelfde gezindheid
en het zelfde inzicht.
Mij is namelijk over jullie duidelijk gemaakt,
broeders en zusters van mij,
door de mensen van Chloë,
dat er onder jullie twisten zijn.
Ik bedoel dit,
dat ieder van jullie [maar wat] zegt:
ik hoor bij Paulus,
ik bij Apollo,
ik bij Kefas,
ik bij Christus.
Is de Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor jullie gekruisigd?
Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt?
God zij dank heb ik niemand van jullie gedoopt, behalve
Crispus en Gajus.
Dus niemand van jullie kan zeggen
dat hij in mijn naam is gedoopt.
Ja, ik heb ook het huis van Stefanus gedoopt;
verder zou ik niet weten
of ik nog iemand heb gedoopt.
Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen,
maar om het evangelie te verkondigen
en dat niet in wijsheid van woorden
want dan zou het kruis van Christus leeg worden.
(vertaling van Marianne Storm voor www.monshouwerstichting.nl)

8
UITLEG
ZINGEN

Lied 318, “Het Woord brengt de waarheid teweeg”

(tekst J.W. Schulte Nordholt, melodie W. Vogel).

2 Het Woord dat de wereld schiep
is het Woord dat klonk door de eeuwen,
is het woord dat Abraham riep
en Daniël tussen de leeuwen.
3 Het Woord dat God was bij God,
tussen mensen een mens werd op aarde,
dat in het armzaligste lot
zijn heerlijkheid openbaarde.
4 Het onvergelijkelijk Woord
met een hemelse hand geschreven
wordt in onze harten gehoord:
onze weg, onze waarheid, ons leven.

LEZING uit het EVANGELIE Matteüs 3:13-17
Toen trad Jezus op, vanuit Galilea
naar de Jordaan tot Johannes,
om door hem gedoopt te worden.
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Maar Johannes hield hem tegen,
met de woorden:

Ik heb het nodig door jou gedoopt te worden,
en jij komt tot mij?

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem:

Laat nu af,
zo immers past het ons alle gerechtigheid te vervullen.

Toen liet hij hem gaan.
Toen Jezus dan was gedoopt,
ging hij meteen op uit het water,
en zie: open gingen de hemelen voor hem
en hij zag geest van God,
neerdalend als een duif,
en die kwam op hem toe;
en zie: een stem uit de hemelen
die zei: Deze is mijn zoon, de beminde,

in wie ik mijn welbehagen heb.

(vertaling van Frans Wiersma voor www.monshouwerstichting.nl)

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 524, “Nu Gij de doop ontvangt in
de Jordaan” (tekst A.J. Metske, melodie Genève 1562).
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2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.
3 Dit is uw glorieuze ondergang;
de niet te peilen afgrond van uw liefde
houdt alle dreiging van de waterdiepte,
het monster van de oervloed in bedwang.
4 Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
5 Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
in ons gedompeld, één van ons geworden,
Gij roept de hele schepping tot de orde
van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

UITLEG
ZINGEN Lied 523, “Christus ging als eerste” (tekst I. Lievaart,
melodie N. Poortier)
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2 Christus trok als eerste
door de doodsjordaan,
wat als scheiding heerste
kan niet meer bestaan.

Refrein

3 Christus staat als eerste
voor Gods aangezicht,
waar de doodsnacht heerste
wenkt en lacht het licht.

Refrein

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Annelies van Walsem
van de Werkgroep Diaconaat.
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
- samen bidden we het Onze Vader

>>>
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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.

SLOTLIED Lied 605, “De toekomst is al gaande” (tekst I. Lievaart,
melodie W. Vogel).

2 De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3 De toekomst is al gaande
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.
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4 De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5 De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

ZEGENBEDE
PIANO- of 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 16 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Heleen Maat

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De bestemming van de diaconale collecte van vanmorgen is toegelicht
tijdens de dienst.
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 studentenpastor Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
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
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
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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
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

