Viering van
de zesentwintigste zondag na Pinksteren,
18 november 2018

“Gemeenschapszin en compassie”

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Dit is de derde van een serie diensten rondom het thema “Duurzaamheid”.
Ter inleiding kunnen we daar het volgende over zeggen: Er komen steeds
meer vormen op van een ruil- en deeleconomie, evenals bijzondere
woonvormen: mensen die in een gemeenschappelijk verband wonen en
bijv. een moestuin delen en zorg voor elkaar praktiseren. Ook initiatieven
van kleinschalige thuiszorg of gezamenlijke aanpak van energievoorziening:
zonneparken of wijkwindmolens en deelauto’s. Nieuwe vormen van
gemeenschapszin en zorg. Kunnen dergelijke initiatieven helpen om ons op
een nieuwe manier te leren invoegen in het web van het leven?
Deze dienst is voorbereid met Jacobine Gelderloos en Saskia Huisman
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het koor wordt vandaag gevormd door Jenny van de Steeg, Lian van der
Steeg en Diddy van der Stouwe.
De vleugel wordt bespeeld door Diddy van der Stouwe; zij heeft ook de
algehele muzikale leiding tijdens de viering.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
PIANOSPEL
WOORD VAN WELKOM, BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Ons OPENINGSLIED is Lied 601, “Licht dat ons aanstoot in de morgen”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen). Het koor zingt couplet 2, allen
couplet 1 en 3.

3

2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA
Eén van ons spreekt het smeekgebed uit, eindigend met “Zo bidden wij U”.
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Daarna zingen we als Kyriehymne Lied 301K (melodie J.L. Bell).

Ons Glorialied is Lied 304, “Zing van de Vader” (tekst H. Jongerius,
melodie J. Crüger).

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
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DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE SCHRIFTLEZING Jesaja 55: 1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
Hem heb ik aangesteld
als vorst en heerser over de naties,
als getuige voor de volken.
Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
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die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.

Het KOOR zingt nu “Hoor je mij” (een bewerking van Psalm 16 door
H. Oosterhuis, uit 150 psalmen vrij).
1.

Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig
Godheid had mij in haar macht,
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.
Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig
Enige die ik nog ken,
Alles ben je me, erfdeel en beker,
Lieflijke oorden vielen mij toe,
Mijn hart klimt in mij,
Mijn geest wordt wijd
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs,
Voor geen ander.
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Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig
2.

Gelezen heb ik wat geschreven staat,
mij toevertrouwd aan onbewezen woorden:
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk
laat uw geliefde het bederf niet zien
wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen,
niet voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt.
Geschreven staat uw naam: ‘Ik zal er zijn.’

TWEEDE SCHRIFTLEZING Handelingen 2:43-47 (Nieuwe Bijbelvertaling)
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met
ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles
gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst
onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden
in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst
bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered
wilden worden.

Wij ZINGEN Lied 834, “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” (tekst J.F. Ruopp,
vertaling A.C. den Besten; melodie Neurenberg 1676/1854). Koor couplet 2,
allen 1 en 3.
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2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Het KOOR zingt nu “Aarde, werk van uw handen” (tekst H. Oosterhuis,
muziek A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 864.
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DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Lise Beumeler
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “Nooit hoorden wij andere stemmen”
(tekst H. Oosterhuis, muziek A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 804.
Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen,
nooit andere goddelozer mensen dan wij.
Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel
boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.
Nooit werd iemand weggetild uit de tijd.
Maar soms even wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

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
Wij vormen nu een kring door de kerk om de maaltijd van de Heer
te vieren.
HET TAFELGEBED
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.
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Gij hebt ons geroepen
om ons vertrouwen op U te stellen
en te leven onder de bezieling van uw heilige Geest.
Gij geeft aan ons rusteloos zoeken
een onuitsprekelijke zin.
Daarom zingen wij U de lof toe:
Wij zingen Lied 404E, de Sanctus- en Benedictushymne uit “U alle eer”
(tekstbewerking S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel):
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Voorganger:

Gezegend zijt Gij, God van de machten,
en gezegend is Jezus die komt in uw naam,
die de zoon des mensen is
en zich vernederd heeft tot in de ellende
en de dood van deze wereld.
Gij hebt hem verhoogd boven alle machten
als een teken dat er redding zal zijn en bevrijding.
Die in de nacht van zijn overlevering
een brood heeft genomen, en het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neemt, eet, want dit is mijn lichaam,
doet dit tot mijn gedachtenis”.
Zo heeft hij ook de beker genomen,
daarover de dankzegging uitgesproken,
en hij gaf deze rond met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken.”

Wij zingen Lied 408E, het Agnus Dei uit “U alle eer” (tekstbewerking
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel):

12

Voorganger:

Zend uw Geest in ons midden, o Heer,
en maak ons tot mensen
die zuchten naar gerechtigheid
en vernieuwing van deze wereld.
Dat wij met Christus en elkaar verbonden zijn
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan
als macht tegen het duister van deze wereld,
zend daartoe uw Geest.
Zo bidden wij U met allen die ons zijn voorgegaan:

Wij nemen elkaar bij de hand terwijl het koor het “Onze Vader” zingt.
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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NODIGING
Voorganger:

Neem nu allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de goedheid van de Eeuwige God,
en de liefde van Jezus Christus.

Bij het overhandigen van het brood wensen wij elkaar toe:
“Vrede van Christus”
Tijden het DELEN VAN BROOD EN WIJN zingen we “Confitemini Domino”,
een lied uit de gemeenschap van Taizé (muziek J. Berthier). Dank de Heer,
want Hij is goed.

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.
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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.
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.
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 25 november, 11.30 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman
Schoonheid met een ziel
zondag 18 november, 17.00 uur evensong (Nieuwe Kerk): ?
zondag 25 november, 17.00 uur jazzvesper (Martinikerk): Tiemo Meijlink

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Cliniclowns.
De opbrengst van de collecte van vorige week 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.
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

21/11 Kaarsen versieren voor Romakinderen!

De koude winterdagen komen er weer aan en wij kruipen met z’n allen
gezellig tegen elkaar met een warm kopje chocolademelk en een dekentje.
Helaas zijn er ook veel mensen waarvoor deze donkere periode moeilijk is.
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Voor de adventsperiode willen we tijdens de Martinidiensten zelf-versierde
kaarsen verkopen voor een bijzonder goed doel. Dit jaar zullen we hiermee
een bijdrage leveren aan een project dat Romakinderen de winter door
helpt. Graag willen wij daarom, samen met jullie, op woensdag 21 november gezellig kaarsen gaan versieren aan de Kraneweg 33! Creatief talent is
zeker geen vereiste en het belooft net als de voorgaande jaren een gezellige, kneuterige boel te worden. Voorafgaand aan het kaarsen versieren is
er de mogelijkheid om gezellig bij het GSp mee te eten, aanvang 18:30
uur. Opgave hiervoor tot dinsdag 12:00 uur via info@gspweb.nl. Daarna
zullen wij de spullen klaarleggen en de handen uit de mouwen steken!

25/11 “Alles van waarde” - Lustrumconcert CSM

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

Contact en informatie
Info Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je terecht
op www.martinidiensten.nl Voor resterende vragen: mail ons via
info@martinidiensten.nl Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina
van de Martinidiensten: www.facebook.com/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

