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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
Het thema van vanmorgen is Je roeping volgen. Na je schooltijd volg je
vaak een opleiding, die niet alleen bij je past maar waar je ook een passie
voor hebt. De een kan er volop zijn ei in kwijt en gaat het verder voor de
wind, de ander moet juist alle zeilen bijzetten om zijn doel te bereiken of
zelfs van koers veranderen. Die andere koers kan ook komen tijdens je
werkende leven. Opgedane ervaringen en andere inzichten kunnen daarbij
een rol spelen. Vertrekpunt vandaag zijn twee roepingsverhalen, dat van de
profeet Jesaja en van Jezus die zijn leerlingen verzamelt.
De viering is voorbereid met Saskia Huisman en Anneke Garmann
van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Lense Lijzen.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Ons OPENINGSLIED is Lied 612, “Wij komen als geroepen” (tekst
S.L.S. de Vries, melodie H. Schütz). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Wij komen als geroepen, / en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten, / heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, / getekend met een naam,
van ongeweten toekomst, / de mede-erfgenaam.
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3 Getekend voor ons leven /als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, / de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem / en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde / hier met uw eigen Naam!

WELKOM en BEGROETING
KYRIE en GLORIA
Na een gesproken kyriegebed zingt de cantorij:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Als Gloria zingen we Psalm 138 onberijmd.

Cantorij:

Ik wil U loven, Heer, met heel mijn hart!
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Cantorij:

Allen:
Cantorij:

Allen:
Cantorij:

Allen:

Ik wil U loven met heel mijn hart,
onder het oog van de goden voor U zingen,
mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd,
tot eer van uw heilige naam.
Toen ik u aanriep hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.
IK WIL U LOVEN, HEER, MET HEEL MIJN HART!
Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,
uit uw mond hebben zij de beloften gehoord.
Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
‘Groot is de majesteit van de HEER.
De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’
Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven,
U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding. De HEER zal mij
altijd beschermen.
HEER uw trouw duurt eeuwig, laat het werk
van uw handen niet los.
IK WIL U LOVEN, HEER, MET HEEL MIJN HART!
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest;
zoals het was in het begin, is nu en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
IK WIL U LOVEN, HEER, MET HEEL MIJN HART!

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

De levende God zal jullie nabij zijn.
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN.
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EERSTE LEZING Jesaja 6:1-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven
troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs.
Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te
bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig
is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’
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Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde
zich met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een
mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen
heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten,
gezien.’ 6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het
altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu
zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’
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Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan
namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

We ZINGEN het lied “O waar wil je heengaan?” (tekst Iona Community,
Ned. tekst R. van Loenen; Amerikaanse volksmelodie). Cantorij couplet 1,
allen couplet 2, 4 en 5.

2 O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?
En waarom zoek jij steeds een ander gehoor?
Je twist met de machten. Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme. Zo ga je maar door.
4 O waar wil je heengaan? En kan ik je volgen?
En wat is je missie waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft?
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5 Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg.

TWEEDE LEZING Lucas 5:1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om
hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de
oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten
te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een
eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit
de boot. 4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar
diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde:
‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u
het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n
enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden
naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat
dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze
bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en
zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net
als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen
hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die
met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je
mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles
achter en volgden hem.

We ZINGEN nu “De vissen scholen samen” (tekst W. Barnard, melodie W.
Vogel) uit Zingend Geloven 5: 27. Cantorij couplet 1 en 3, allen 2, 4 en 5.
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2 Zij hebben nog geen namen,
ze leven uit het licht,
van eeuwigheid tot amen
buiten Gods aangezicht.

3 Van eeuwigheid tot amen,
de schepping gaat voorbij,
het eind zal hen beschamen,
ze leven in dood tij.

4 Het eind zal ons beschamen,
God haalt de netten op.
De vissen scholen samen.
Hij vangt ons in de doop.

5 De vissen zijn gevangen,
ze komen binnen boord.
Het lied van Gods verlangen
wordt overal gehoord.

OVERWEGING
Enkele ogenblikken STILTE
Het ZONDAGSLIED is Lied 984, “Gezegend die de wereld schept” (tekst
H. Jongerius, melodie O. Gibbons). Cantorij couplet 1 en 3, allen 2 en 4.
Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
1 Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.
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3 Gezegend die een woonplaats maakt,
voor wat beweegt en ademhaalt,
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.
4 Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren zingt de cantorij het motet “Verily, verily I say unto
you” van Thomas Tallis (?1505-1585).
Verily, verily I say unto you: except ye eat the flesh of the Son of man,
and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh, and
drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth
my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. (Joh 6: 53-56)
Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en
mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit
de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de
ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik
blijf in hem. (NBV)

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.
We zingen het tafellied, Lied 791, “Liefde, eenmaal uitgesproken” (tekst
S.L.S. de Vries, melodie J. Stainer). Cantorij couplet 1, 3 en 5, allen 2, 4 en 6.
1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

10
WOORDEN VOOR DE MAALTIJD
Voorganger: In dankbaarheid vieren wij nu samen de 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.
We bidden het TAFELGEBED (naar “Die wij danken” van M. Steehouder):
Voorganger: Om te komen tot onszelf,
tot het stil en diep geheim
dat ons leven in zich draagt,
daarom noemen wij jouw naam:

Allen:

Voorganger:

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 DAT 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.

11
Allen:

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.

Voorganger:

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.

Allen:

Voorganger:

Allen:

Omdat hij ons heeft aangezegd
hoe wij ons leven moeten gaan:
liefde geven tot wij breken
brood voor een ander zijn.
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:

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 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.

Bij het overhandigen van het brood wensen wij elkaar toe:
“Vrede van Christus”.
Tijden het delen van brood en wijn musiceert Eeuwe Zijlstra op het
grote Martiniorgel.
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.

Als SLOTLIED zingen we 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.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

ORGELSPEL
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 februari, 11.30 de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 10 februari, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ?
zondag 17 februari, 17.00 uur evensong (Nieuwe Kerk): ?

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting
Vrolijkheid. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor het Wereld
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Natuur Fonds, is nog niet bekend, evenmin als die van de uitgangscollecte.
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. 06-5029 6119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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!
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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

Toekomstscenario’s Martinivieringen

Het aanstaande emeritaat van pastor Tiemo Meijlink zal, zoals bij een
aantal kerkgangers inmiddels bekend is, consequenties hebben voor het
continueren van onze vieringen. Een denkgroep bestaande uit Mirjam
Bodewes-Nederveen, Matty Metzlar, Ton Tromp en Hans van der Veen heeft
inmiddels enkele scenario’s voor de Martinidiensten in de nabije en verdere
toekomst verkend en uitgewerkt.
Vanmiddag, na afloop van de viering, zullen de plannen worden
gepresenteerd aan alle kerkgangers, in de kapel van de Martinikerk.
Vervolgens gaan we hierover met elkaar in gesprek, om uiteindelijk een
keuze te maken voor een toekomstscenario van de Martinivieringen.
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Spoor van Licht

Op donderdag 14 februari 2019 is er voor de derde keer een Spoor van
Licht in de Martinikerk. Laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek
en kaarslicht ...! Spoor van Licht is een interkerkelijk initiatief in Groningen.
Het is een terugkerend evenement dat schittert van eenvoud. Kaarsen, live
muziek op de achtergrond, de mogelijkheid tot het vragen van gebed en
een afsluiting met een kort avondgebed.
U bent van harte welkom om een kaarsje aan te steken, te luisteren naar
muziek en een moment van rust te ervaren!
donderdag 14 februari - 20.00-22.30 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. Bij deze
cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen zingen.
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 werkt eens in
de 2 à 3 weken mee aan een viering in de Martinikerk. Voor info: spreek na
de dienst iemand van de cantorij aan of bel met de cantor, tel. 5270401.
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14/2 Lezing Studium Generale: Onbegrensde liefde

Stel, je bent verliefd. En wat een geluk, de persoon waarop jij verliefd bent,
is dat ook op jou! En dan zijn er mensen die jullie liefde afkeuren. Omdat
jullie leeftijdsverschil te groot is. Of jullie verschillende geloven aanhangen.
Of van verschillende afkomst zijn. Of van hetzelfde geslacht. Wat doe je
dan? Op Valentijnsdag start de beeldcampagne ‘Groningen viert de liefde!’
met een panelgesprek.
Journalist en schrijver Karin Sitalsing gaat in gesprek met Shirin Musa,
directeur Femmes for Freedom; Mark Hommes, docent en psycholoog aan
de Open Universiteit; Matty Metzlar, studentenpastor bij het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing; en Hedy Greijdanus, sociaal
psycholoog. Tickets: €4,- / €2,- met SG-kaart / gratis voor studenten
donderdag 14 februari 2019 - 19:30-21:00 uur - Academiegebouw

Contact en informatie
Contactgegevens Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je terecht
op www.martinidiensten.nl. Voor vragen waar je op onze website geen
antwoord op kunt vinden, mail ons: 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

