Vierdag met al de heiligen,
4 november 2018

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing

2
Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering
van het GSp.
De dienst is voorbereid met Esther Rozema en Tim Smid
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Ton Tromp.
De vleugel wordt bespeeld door Jaap de Kok.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
WELKOM en INLEIDING OP DE DIENST
Als OPENINGSLIED zingen we Lied 278, “Dit huis vol mensen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
Voorganger: . . . . .
op de weg van Jezus Christus,
de opgestane Heer.
Allen:
AMEN.
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KYRIE en GLORIA
Een van ons: Gij, die de tijd en de eeuwigheid draagt,
God van het begin en van het einde,
van licht en duisternis,
wees met uw wereld in haar kracht en haar zwakheid.
Ontferm U over mensen
die duisternis en dood ervaren in hun leven.
Schenk uw licht aan deze aarde,
dat opstanding en vernieuwing zullen opbloeien.
We zingen het kyrie-lied “Klein woord” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 504.
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Als Gloria zingen we Lied 306, “Ere wie ere toekomt” (tekst H. Oosterhuis,
melodie W. Vogel).

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

De Eeuwige zal bij jullie zijn!
EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

GEBED VAN DE ZONDAG
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EERSTE LEZING Job 19: 23-27 (NBV)
23
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25

26

27

O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
Ik weet: mijn redder leeft,
en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
Ik zal hem aanschouwen,
ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.

We ZINGEN Lied 91B, “Wie woont onder de hoede van de allerhoogste
God” (een bewerking van Psalm 91:1-2,4-5,14,16 door H. Oosterhuis en
M. van der Plas, melodie M. Pirenne).
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TWEEDE LEZING Marcus 12:18-27 (NBV)
Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe; volgens de Sadduceeën is er geen
opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: 19 ‘Meester, Mozes heeft ons het
volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen
kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken
voor zijn broer.” 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf
zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder
nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen van de zeven kreeg
nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn
bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met
haar getrouwd geweest.’ 24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de
Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de
dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als
engelen in de hemel. 26 Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek
van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei:
“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? 27 Hij is
geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’

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

OVERWEGING
STILTE
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We ZINGEN nu “Deze woorden aan jou opgedragen” (tekst H. Oosterhuis,
melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 516.
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COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren zingt het koor “Zeven maal om de aarde te gaan”
(tekst I.G.M. Gerhardt, muziek L.M. van Noppen).
De gestorvene
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan zeven maal, om met zijn tweeën te staan.
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GEDACHTENIS IN DE KRING
Op de plaats van de VOORBEDEN gedenken we nu wie ons in geloof
en vertrouwen zijn voorgegaan.
Jullie worden uitgenodigd om een kaars ter nagedachtenis te ontsteken
aan de Paaskaars.
Tijdens het ritueel met de kaarsen zingen we Lied 598, “Dans nos
obscurités” (herkomst tekst onbekend, muziek J. Berthier) uit de traditie van
Taizé. Vertaling: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat
nooit meer dooft.

Als afsluiting van het ritueel ZINGEN we “Roep onze namen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p.566.

>>>
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LEZING

Matteüs 5: 1-12 (NBV)

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten
met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van
allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond
in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
1

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Staande in de kring willen wij nu samen de gemeenschap van brood
en wijn vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Avondmaal ter heiliging” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 633.
>>>
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Voorganger:

Vatten wij al onze gedachtenissen en gebeden samen
door die ene te gedenken, die ons is voorgegaan,
die in de nacht van zijn overlevering
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.”
Ook de beker van dank, wijn van vreugde werd gezegend.
En hij gaf die aan zijn vrienden:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”
Verenig ons met alle getuigen van vroeger en nu,
hen die wij dankbaar gedenken,
en die onze gidsen zijn op weg naar het land van belofte.
Verenig ons ook met de doden
die wij uit handen moesten geven
en die wij met liefde gedenken.
Zend uw Geest over ons,
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opdat wij met hart, mond en handen
getuigen zullen zijn van uw liefde en trouw.
We zingen “Onze Vader in de hemel” (tekstbewerking H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 849.

NODIGING
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
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en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God, en de vrede van Jezus Messias.
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Lied 103E, “Bless the Lord,
my soul” (muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé.

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.

Het SLOTLIED is Lied 657, “Zolang wij ademhalen” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie Llangloffan).
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2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild!
3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
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Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

PIANOSPEL

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 11 november, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 4 november, 17.00 uur cantatedienst (Nieuwe Kerk): Ruth Peetoom
zondag 11 november, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor ‘t Toentje.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Cliniclowns, was
€ 126,82. De uitgangscollecte was € 151,80. 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.

Vanmiddag

Cantatedienst Nieuwe Kerk

Vanmiddag wordt er in de Nieuwe Kerk weer een cantatedienst gehouden.
Uitgevoerd wordt het Requiem van Fauré. Voor meer informatie zie de
website schoonheidmeteenziel.nl.
zondag 4 november - 17.00 uur - Nieuwe Kerk

25/11 “Alles van waarde” - vooraankondiging

Op zondag 25 november a.s. geven de Cantores Sancti Martini een gratis
toegankelijk lustrumconcert in de Martinikerk onder de titel “Alles van
waarde”, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de cantorij.
Instrumentale medewerking wordt verleend door organist Henk de Vries.
Uitgevoerd worden werken voor koor a capella alsook voor koor en orgel
van Bach, Elgar, Mendelssohn, Geusebroek, Rheinberger, Palestrina et al.
zondag 25 november - 15.00 uur - Martinikerk

Het KOOR van het GSp

In deze dienst zong het GSp-koor. Wij zingen een gevarieerd repertoire:
liederen uit Iona, Taizé; liederen op tekst van Huub Oosterhuis met muziek
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van Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Bernard Huijbers. We hebben
plaats voor nieuwe leden, bij alle stemgroepen.
De repetities vinden plaats op maandagavond vanaf 20.00 uur. We zingen
elke 2 à 3 weken in een Martinidienst. Heb je interesse: spreek dan na de
dienst een van de koorleden aan, of bel met de dirigent, Ton Tromp (tel.
050 - 549 95 06).
Het Koor van het GSp heeft een eigen website, te bereiken via de website
van het GSp (onder ‘Koren’), of rechtstreeks op het adres:
gspkoor.nlnet.org

Zin in Groen!

Dit najaar hebben wij een serie Martinidiensten georganiseerd rond het
actuele thema ‘Duurzaamheid’. En duurzaamheid betekent zoveel méér dan
alleen de zorg voor het milieu. Bezoek maar eens de site van de VN,
daarop tref je maar liefst zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
aan! Er is een ecologische bekering nodig! Deze dringende oproep doet
ook paus Franciscus.
In een aantal vieringen besteden we aandacht aan de vele gezichten van
duurzaamheid. De start is op zondag 28 oktober, we vervolgen op zondag
11, 18 en 25 november.

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
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.
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Facebook
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten:
www.facebook.com/martinidiensten
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

