Viering van de zondag,
10 juni 2018

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering
van het GSp.
In deze dienst bezinnen wij ons op het thema “geloof aarden.”
Wij hebben ons mede laten inspireren door een gedicht van
J.W. Schulte Nordholt:
Aards
O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels
in de cocon van de ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.
Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.
Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig , door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.
Deze dienst is voorbereid met Marieke de Boer en Jacobine Gelderloos
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp.
De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 647, “Voor mensen die naamloos” (tekst
H. Jongerius, melodie J. Raas).
>>>
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2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

BEGROETING
KYRIE
Een van ons:

Laten wij bidden
voor een wereld in verwarring en opschudding,

4
een samenleving die zoekende is naar oriëntatie.
Laten wij bidden
voor mensen die verloren raken in leegte en liefdeloosheid,
voor hen die lijden aan het onrecht en het tekort.
Laten wij bidden
met alle mensen die reikhalzend uitzien
naar een kracht uit de hoge die bezielt en vernieuwt,
die uw aarde herschept
tot een bewoonbare en leefbare akker.
Daarom roepen wij tot de Eeuwige en Barmhartige:
Wij zingen Lied 301C, “Kyrie eleison” (muziek I. de Sutter).

Ons GLORIA is Lied 305, “Alle eer en alle glorie” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).
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2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De Levende zal bij jullie zijn.
MOGE ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN ZIJN.

GEBED
LEZING UIT DE BIJBEL Genesis 2: 4c - 9 (Nieuwe Bijbelvertaling)
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5groeide er op de aarde nog
geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER,
had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land
te bewerken; 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal
bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit
aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
8
God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de
mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er
aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de
levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

6
Wij ZINGEN Lied 8A, “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is” (tekst K. Deurloo,
melodie T. Tallis/Ravenscroft’s Psalter 1621).

2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
3 Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind,
dat Gij het kent en zo bemint.
4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna godd'Iijk groot.
5 Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.
6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aard' is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
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LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 8: 4-15 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een
grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis: 5 ‘Iemand ging eens
naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op
de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6 Er viel ook wat zaad
op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek
aan water. 7 Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten
verstikten ze het. 8 Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht
honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide
stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’
9
Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. 10 Hij antwoordde:
‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen
krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder
iets te begrijpen. 11 Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van
God. 12 Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt
de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden
gered door te geloven. 13 Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het
woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel;
ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld,
worden ze afvallig. 14 Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel
geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven
worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. 15 Het zaad in de
vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord
hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

We zingen als ACCLAMATIE Lied 339F, “Heer, Gij hebt woorden van
eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988).

OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
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Wij ZINGEN Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen). Tijdens het zingen van dit lied komen
de kinderen terug in ons midden.

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond
3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “Als wild gras” (tekst S. Prins, melodie
T. Löwenthal).
Als wild gras in de bergen
groeit de liefde.
Hoger en hoger gaat zij,
wie zal haar kennen.
In de rimpels van de huid
leeft de liefde.
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Diep en verborgen is zij,
wie zal haar kennen.
Uit de poorten van de ziel
spreekt de liefde.
Licht en vrij gaat zij
en laat zich kennen.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer
U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Waar vriendschap is” (tekst H. Oosterhuis,
n. Ubi caritas; melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 656.
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Voorganger:

U danken wij, God,
want Gij hebt ons lief en schenkt ons deze aarde,
een tuin om in te leven, een stad om in te wonen,
en mens te zijn voor uw aangezicht
in al de vreugde en al de pijn van het leven.
Gij hebt ons geroepen om ons vertrouwen op U te stellen
en te leven onder de bezieling van uw Geest,
die de Geest is van Jezus Messias.
Gezegend zijt Gij, o God,
en gezegend is Jezus, uw zoon, onze broeder.
Hij gaat ons allen voor en vuurt ons aan,
hij die ons hart verwarmt en wiens woord ons opwekt
uit een doods bestaan.
Hij is voor ons een gids geworden op de weg ten leven.
Geef dat wij hem in ons midden herkennen
die op de avond voor zijn dood
het brood nam, het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”
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Hij zegende ook de beker van dank, de wijn van vreugde,
Hij gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”

Voorganger:

Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met hem en met elkaar
als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig.
Zo bidden wij, met alle mensen van vroeger en nu:

Wij zingen nu “Onze Vader in het verborgene” (tekstbewerking H. Oosterhuis,
melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 248.
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NODIGING
Voorganger:

Neem dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen
en ontvang in deze tekenen
de kracht om je leven te kunnen leven,
de ziel van je bestaan, de vrede van Christus.

Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar de
“Vrede van Christus”.
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we “The Kingdom of God” uit
de traditie van Taizé.
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ZEGEN
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
AMEN

Over onze harten, onze huizen
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen, in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, in ons geloven
DE LIEFDE VAN GOD.
Aan ons eind en nieuw beginnen
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD,
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.

Ons SLOTLIED is Lied 981, “Zolang er mensen zijn op aarde” (tekst
H. Oosterhuis, melodie T. de Marez Oyens).

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
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3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

PIANOSPEL
Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 17 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 10 juni, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte was bestemd voor het Kopland. De opbrengst
van de collecte van vorige week, voor ‘t Toentje, 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
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.
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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

17/6

Seizoensafsluiting met lunch

24/6

Jubileum INLIA / Charter van Groningen

Evenals afgelopen jaren willen we het seizoen van de Martinidiensten afsluiten met een lunch. Deze vindt dit jaar plaats op de voorlaatste zondag
van Martinidiensten (17 juni) in verband met de speciale INLIA dienst op de
laatste zondag voor de zomerstop. De lunch vindt plaats aansluitend aan
het koffiedrinken in de Martinikerk. We willen iedereen vragen om iets te
eten mee te nemen (hartige taart, salade, stokbrood, wat je maar lekker
vindt en wil delen). De stuurgroep zorgt voor het drinken.
zondag 17 juni - v.a. ca. 13:00 uur - Martinikerk

In het weekend van 22-24 juni gedenken we het 30-jarig bestaan van INLIA
en het Charter van Groningen. Op zondag 24 juni is er een muzikale
jubileumviering in de Martinikerk met een gelegenheidskoor 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

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
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

