Viering van de
tweede zondag na Epifanie,
16 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 dienst is voorbereid met Aly Jellema en Tim Smid
van de Werkgroep Martinidiensten.
Een kwartet uit de Cantores Sancti Martini zingt onder leiding
van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Heleen Maat.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
DREMPELGEBED Lied 296, “Die de morgen ontbood”
(tekst S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
Cantorij:
Allen:

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.
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Cantorij:
Allen:

Cantorij:
Allen:

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen.
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.

WOORD VAN WELKOM
GROET en BEMOEDIGING
Voorganger: Genade zij u en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen:
AMEN.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
GEBED
ZINGEN Lied 516, “Van ’t vroeglicht van de dageraad” (tekst C. Sedulius,
vertaling J.W. Schulte Nordholt; melodie middeleeuws/Erfurt 1524). De cantorij
zingt couplet 1, 2, 4 en 5. Het orgel verklankt couplet 3.
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2 De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.

3 Het hemels lam stond wit en licht
in 't zuiver water opgericht.
met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.
4 O teken van zijn macht zo groot!
Het water in de kruik werd rood.
Toen Hij beval te schenken, schonk
de schenker wijn en ieder dronk.
5 U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

KYRIE en GLORIA
na het gesproken kyriegebed zingen we Lied 299E, de kyrie- en gloriahymne
‘U alle eer’ (tekstbewerking S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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EERSTE LEZING Jesaja 62:1-5 (NBV)

2

3

4

5

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

ZINGEN Psalm 66 berijmd (melodie Straatsburg 1545/Genève 1551)
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3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

TWEEDE LEZING Johannes 2:1-11 (NBV)
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.’
4
‘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
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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.

ZINGEN Lied 525, “Wij willen de bruiloftsgasten zijn” (tekst M. Jacobse,
melodie W. Vogel). De cantorij zingt couplet 1, 2, 4 en 5. Het orgel ‘zingt’
couplet 3.

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.
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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.

OVERWEGINGEN
ZINGEN Lied 791, “Liefde, eenmaal uitgesproken”
(tekst S.L.S. de Vries, muziek J. Stainer).

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
2 Liefde, die ons hebt geschapen
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
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4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- 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.
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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Ons SLOTLIED is Lied 657, “Zolang wij ademhalen” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie Llangloffan).

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
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WEGZENDING 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 23 januari, 11.30 uur de morgendienst: Gerrit Olsman

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting Stoot.
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
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Jasja Nottelman, tel. 06 3439 9461, e-mail: jasjanottelman@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 voorzitter@gspweb.nl Wij nemen dan contact met je op.
Wees van harte 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
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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 en Annelies - 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

