Viering van
zondag Trinitatis,
27 mei 2018

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
In het kielzog van Pinksteren is de leidraad vanochtend Geroepen worden
en op weg gaan. Vaak benadrukken we in deze tijd wat slecht gaat en
hebben we veel aandacht voor mensen die de vernietigende krachten om
ons heen benadrukken. Maar wordt er – ook van geloofs- en levensbeschouwelijke kant – niet juist een beroep gedaan op onze positieve
energie? Vanuit Mozes’ ervaring met God bij de brandende braamstruik,
het begin van zijn missie, en op het bezielde pad van Jezus’ leerlingen
proberen we die levenschenkende elementen op het spoor te komen.
Deze dienst is voorbereid met Esther Rozema en Anneke Garmann van de
Werkgroep Martinidiensten
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Lense Lijzen.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Psalm 13 berijmd (melodie Straatsburg-Genève
1542/Lyon 1547). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij?
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3 Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Mijn hart juicht om uw zegeningen.
De Heer zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.

BEGROETING
De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE
Na een gesproken kyriegebed zingen we Lied 299E , “U alle eer” (tekst S.L.S.
de Vries, melodie W. Vogel). Verdeling cantorij - allen als aangegeven.
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STILTE
GROET
Voorganger:
Allen:

De levende God zal jullie nabij zijn!
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN!

GEBED
EERSTE LEZING Exodus 3:1-6 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de
Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel
van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat
de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat
die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van
dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem
vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet
dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop
je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van
Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar
God te kijken.

We ZINGEN nu Lied 321, “Niet als een storm als een vloed” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers). Cantorij 1, 3 en 5, allen 2, 4, 6 en 7. >>>
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1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

3 Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
4 Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.
5 Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.
6 Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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TWEEDE LEZING Matteüs 28: 16-20 (Nieuwe Bijbelvertaling)
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht,
17
en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus
kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

We ZINGEN Lied 605, “De toekomst is al gaande” (tekst I. Lievaart, melodie
W. Vogel). Cantorij couplet 1 en 3, allen 2, 4 en 5.
1 De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

3 De toekomst is al gaande
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.
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.
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OVERWEGING
Enkele ogenblikken STILTE
Het ZONDAGSLIED is “Hoe verder onze ogen reiken” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 324.

2 In zoveel woestenij gevangen
begraven wij ons diepst verlangen:
dat ooit een land van licht zal zijn,
een stad gegrond op recht en rede,
een hart dat weet, een huis van vrede wij zouden daar geboren zijn.
3 Hoog land, zo ijl zo weggezwegen,
naar jou toe dwalen al mijn wegen
uit diepten waar geen voeten gaan.
Hoe zou ik ooit jou niet behoren.
O stem, geklonken in mijn oren
nog onvergeten onverstaan.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
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COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij de hymne “O lux beata Trinitas” (tekst

Ambrosius, vertaling J.W. Schulte Nordholt; melodie voormiddeleeuws/Kempten,
ca. 1000).
O lux beata Trinitas
et principalis unitas,
iam sol recedit igneus;
infunde lumen cordibus.

O zalig licht, Drievuldigheid,
die een in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.

Te mane laudum carmine
te deprecemur vesperi
Te nosta supplex gloria
per cuncta laudet saecula.

U loven we in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Deo Patri sit Gloria
eiusque solo Filio
Cum spiritu paraclito
nunc et per omne saeculum.

Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368G, “Adem van
God, vernieuw ons bestaan” (melodie J.D. van Laar):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Jullie worden allemaal uitgenodigd om in een kring door de kerk te gaan
staan; zo willen wij samen de gemeenschap van brood en wijn vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Als wij weer het brood gaan breken” (tekst
W. van der Zee, muziek F.H. Geusebroek). De cantorij zingt couplet 1 en 3,
allen zingen couplet 2, 4 en 5.
>>>

10

WOORDEN VOOR DE MAALTIJD
Voorganger: In dankbaarheid vieren wij nu samen maaltijd die het teken
is van verbondenheid van God met mensen en van mensen
met elkaar.
Wij vieren samen in het besef van de schoonheid en de
kwetsbaarheid van onze aarde.
Wij vieren ook in het sterke besef van de broosheid en de
ernst van Jezus’ leven en van ons leven.
Wij staan stil bij de liefde en ruimte die hij mensen heeft
willen geven en die hij ook ons vraagt om te geven.
Samen vieren is ook een teken van vertrouwen om het niet
op te geven. Een teken van veerkracht en ons gedragen
weten door hem; een aansporing ook elkaar te dragen.
Zo willen wij samen brood en wijn delen en zijn naam
heiligen.
Wij bidden het TAFELGEBED (naar “Die wij danken” van M. Steehouder). >>>
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Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Om te komen tot onszelf,
tot het stil en diep geheim
dat ons leven in zich draagt,
daarom noemen wij jouw naam:
God, onmeetbaar en onzichtbaar,
als een woord aan ons gegeven,
toch aanwezig in ons midden
als een warmte om ons heen,
die wij noemen: vader, moeder,
vuur en adem van ons leven,
lieve schaduw, zachte vrede,
altijd in ons hart.
DIE WIJ ZIEN IN ELKE MENS
DIE OP AARDE LEVEN MAG,
IN IEDER KIND WORDT GEBOREN,
IEDER DIE EEN ANDER VINDT.
Die wij vieren om het licht
dat doorbreekt als wij donker zijn,
om de toekomst die wij dromen
en de liefde om ons heen.
OM WIE WIJ HOPEN, HOE DAN OOK,
OP DE REDDING VAN DE WERELD,
DAT DE DOOD HET LAATSTE WOORD NIET IS
EN DAT MENSEN VRIJ-UIT GAAN.
Die wij danken, vast en zeker
voor die Jezus van Nazareth,
van wie wij de naam bewaren,
door verhalen aan elkaar.
OMDAT HIJ ARM WAS MET DE ARMEN,
LIEFDE DROEG VOOR IEDEREEN
EN DAAROM NIET WAS KLEIN TE KRIJGEN
DOOR DE WAARHEID VAN DE DOOD.
Omdat hij ons heeft aangezegd
hoe wij ons leven moeten gaan:
liefde geven tot wij breken
brood voor een ander zijn.
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Allen:

ZO WILLEN WIJ GAAN OP ZIJN WEG,
EEN HANDVOL BROOD ZIJN VOOR ELKAAR
EN SAMEN DRINKEN UIT DE BEKER
VAN HET LEVEN DAT WIJ GAAN.

(We nemen elkaar bij de hand en bidden het Onze Vader.)

Allen:

NODIGING
Voorganger

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.
Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekens
de goedheid en de barmhartigheid van God.

(Wij wensen elkaar “Vrede van Christus” als we brood en wijn delen.)
Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het orgel.
ZEGEN
Voorganger:
Allen:

Moge God ons zegen en beschermen.
Moge Hij zijn licht over ons laten stralen en ons liefde geven.
Moge Hij altijd bij ons zijn en ons met vrede omgeven.
AMEN.
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Het SLOTLIED is Lied 418, “God, schenk ons de kracht” (tekst D. Trautwein,
vertaling A.C. den Besten; melodie D. Trautwein).

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.
3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
4 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

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 3 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 27 mei, 17.00 uur jazzvesper (Martinikerk): Tiemo Meijlink
zondag 3 juni, 17.00 uur cantatedienst (Nieuwe Kerk): Evert Jan Veldman

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Right to Play.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting Vrolijkheid,
was € 182,55. De uitgangscollecte was € 132,60. Alle gevers 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
Tiemo Meijlink, tel. 579 28 05, e-mail: t.meijlink@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!
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.

24/6 Jubileum INLIA / Charter van Groningen

In het weekend van 22 – 24 juni gedenken we het 30-jarig bestaan van
INLIA en het Charter van Groningen. In die jaren mochten geloofsgemeenschappen en INLIA zich samen inzetten voor afgewezen asielzoekers en daar
helpen waar vaak geen helper meer was. Op weg naar deze gedenkdatum
vindt er een kaarsenestafette plaats, in kerkdiensten in alle provincies van
Nederland.
Op zondag 24 juni is er een muzikale jubileumviering in de Martinikerk
waarin alle INLIA kaarsen worden binnengedragen. Verschillende musici
verlenen hun medewerking. In de Martinikerk is verder een expositie
ingericht en een Wall of Hope gebouwd, waar gasten een boodschap
kunnen achterlaten.
Het gelegenheidskoor staat onder leiding van Ton Tromp. Voorgangers
in deze bijzondere Martinidienst zijn Matty Metzlar, Bob Haanstra en Naw
Winsome Paul.
zondag 24 juni - 11:30 uur - Martinikerk

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
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Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
in de traditie van het Liedboek 1973 en Zingend Geloven, terwijl daarnaast
de Engelse en Duitse liturgische muziek royaal aan bod komen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLO-pand,
Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst in de
Martinikerk. Voor informatie kun je altijd na de dienst iemand van de
cantorij aanspreken, of op een later tijdstip telefonisch contact opnemen
met de dirigent, tel. 5270401.

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

