Viering van
zondag Quinquagesima (50ste voor Pasen),
3 maart 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Deze dienst is voorbereid met Marieke de Boer en Rinka de Jager van de
Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini staan onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
STILTE
WOORD VAN WELKOM
Ons OPENINGSLIED is Psalm 92 berijmd (melodie Genève 1562). Cantorij
couplet 2, allen couplet 1 en 6.
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2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.
6 Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden;
daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA:
Eén van ons:

Barmhartige God,
onzichtbaar voor onze ogen
bidden wij en hopen wij
dat Gij zijt in alles diep verscholen.
Wij bidden U dat uw oog op ons rust,
dat uw hart is bij geslagen en verduisterde mensen,
dat uw hand onze wereld draagt.
Om ontferming bidden wij voor het verdriet
en de nood van onze wereld.
Hoor ons als wij tot U roepen:

We zingen Lied 299D, het Kyrie en het Gloria uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking
W. Barnard en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel).
>>>
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DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Jeremia 7:1-15 (Nieuwe Bijbelvertaling)
De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze
boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door
deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 3 Dit zegt de HEER van de
hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land
blijven wonen. 4 Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de
HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!” 5 Als jullie je leven
werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 6 vreemdelingen, wezen
en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet
achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, 7 dan mogen jullie hier
blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd
geweest, zo zal het dan altijd zijn. 8 Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus,
en dat zal je niet baten. 9 Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed,
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branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet
kenden. 10 En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te
verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de
gedachte: Ons kan niets gebeuren! 11 Denken jullie soms dat het huis dat mijn
naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.
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Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen,
en zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. 13 Nu
dan – spreekt de HEER –, omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer
tot jullie gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik geroepen heb
maar jullie niet hebben geantwoord, 14 zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam
verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, en met heel het land dat ik jullie
voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. 15 Ik zal jullie verstoten, zoals
ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb.

Wij ZINGEN Lied 313, “Een rijke schat van wijsheid” (tekst J. Korytansky,
vert. A.C. den Besten en H.H. Rapparlié; melodie Neurenberg 1527) . Cantorij
couplet 1, allen 3 en 4.
1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

8

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

TWEEDE LEZING Lucas 6:39-49 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde
leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn
leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn
van zijn leermeester.
41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de
balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de
splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg
zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een
slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen,
want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45 Een
goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een
slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart
vol van is daar loopt de mond van over.
46 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?
47 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden
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luistert en ernaar handelt: 48 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis
een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming
kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk
gebouwd was. 49 Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt
op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen
het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

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

OVERWEGING
Als ZONDAGSLIED zingen wij Lied 837, “Iedereen zoekt U, jong of oud”
(tekst E. Liedgren, bewerking G. Landman; melodie L.M. Lindeman). Cantorij
couplet 1, allen 2, 3 en 4.
1 Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
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3 Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4 Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, Herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij het motet “Let thy merciful ears” van
de Engelse componist Thomas Mudd (ca. 1619-1667).
Let thy merciful ears, O Lord, be open unto the prayers of thy humble
servants; and that they may obtain their petitions. Make them to
ask such things as shall please thee; through Jesus Christ,
our Lord. Amen. (Collect for the Tenth Sunday after Trinity)

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):
>>>
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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.
TAFELGEBED
Wij zingen het tafellied, “De hemel reikt ons leeftocht aan” (tekst S.L.S. de
Vries, melodie W. Vogel) uit Zingend Geloven 5: 63. Cantorij couplet 1, allen
de overige coupletten.

2 Hij heeft ons zoekende bestaan
gekend, zich onder ons gezaaid
als graan dat niet verloren gaat,
Gods adem wekt het uit de dood
om op te staan.

3 Want graan dat in de aarde valt
moet sterven, slapen tot de dag
waarop het vruchten dragen zal.
Geef dat ons leven, dat zo wacht,
ontwaken zal.

4 De Zoon is in ons uitgezaaid,
Gods Vadernaam ons toegezegd.
Wij leven door het Licht geraakt,
dankzij de Geest die adem schept
en levend maakt!
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Voorganger:

Gezegend zijt Gij, God met de naam “Ik zal er zijn”
en gezegend is Jezus, uw zoon,
die verschenen is in onze nacht als een stralend licht
dat reikt tot in de diepste duisternis
en daar genezing en bevrijding brengt.
Die in de nacht van zijn overlevering,
een brood nam, daarvoor dankte, het brak
en het aan zijn leerlingen gaf, met de woorden:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt,
doet dit om mij te gedenken”.
En op dezelfde wijze nam hij de beker, dankte daarvoor,
en gaf deze aan zijn leerlingen, met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken”.

We zingen Lied 408D, het Agnus Dei uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking W. Barnard
en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel).
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Voorganger:

Zend uw Geest in ons midden en bemoedig ons zo
dat wij ook zelf licht brengen waar duisternis heerst,
en dat wij vrijmoedig vooruit durven lopen
op de grote toekomst waarin het eindelijk waar zal zijn:
vrede op aarde!
Dat deze maaltijd teken zal zijn van die toekomst,
zo bidden wij.
Met allen die ons zijn voorgegaan bidden wij nu ook:

(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 dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar en deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God, en de vrede van Jezus Messias.
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Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het grote
Martiniorgel.
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.

Als SLOTLIED zingen wij Lied 536, “Alles wat over ons geschreven is”
(tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens). Cantorij couplet 3, allen 1, 2 en 4.

2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
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4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

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 10 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Jaap Koopmans
Schoonheid met een ziel
zondag 3 maart, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst
zondag 10 maart, 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting Heifer.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de kliniek in Malawi,
was € 367,70. De uitgangscollecte was € 135,55. 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:
Geert Brüsewitz, tel. 06-54296082, e-mail: gjbrusewitz@gmail.com
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. 06-50296119, 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.
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Vastenviering

Op 6 maart is het Aswoensdag en zal het GSp/de Martinidiensten een
vastenviering houden. In het dagelijks leven zijn we gewend om te rennen,
werken, stressen, snel te eten. We zijn bang iets te missen, en ervaren druk
van de buitenwereld. Hoewel vasten in de Schrift bijna altijd betrekking heeft
op het vasten van voedsel, zijn er ook andere manieren waarop we kunnen
vasten. De enige Bijbelse reden om te vasten is om op je levensweg dichter
bij God te zijn. Het concept van het vasten is dus niet iets dat maar één dag
duurt: het is een leefstijl waarin je God en anderen dient. Alles wat je
tijdelijk kunt opgeven om je beter op God te kunnen concentreren kan als
vasten worden beschouwd.
Naast aandacht voor het fysieke richten we ons ook op het innerlijk, wat
leeft daar; Wat voedt mij? Wat stop ik weg?
De vastenviering vindt plaats aan de Kraneweg 33 en begint om 17.30 uur.
Daarna kan men samen een sobere maaltijd eten in het pand.
Opgave vóór 6 maart om 12:00 uur via info@gspweb.nl of via de
intekenlijst in de hal van het pand. Kosten maximaal 3 euro per persoon.
woensdag 6 maart - 17.30 uur - Kraneweg 33
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Vanmiddag

Cantatedienst

Vanmiddag is er weer een cantatedienst in de Nieuwe Kerk. Voor meer
informatie zie de website schoonheidmeteenziel.nl
zondag 3 maart - 17.00 uur - Nieuwe Kerk

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.
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, zoals je ook
vanochtend hebt kunnen horen.
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.
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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

