Viering van
zondag Septuagesima,
17 februari 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 Jacobine Gelderloos en Cobie Kamminga
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het orgel wordt bespeeld door Henk de Vries.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL J.S. Bach (1685-1750) - Allegro uit Vivaldi concerto in a-moll
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 647, “Voor mensen die naamloos” (tekst
H. Jongerius, melodie J. Raas).

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
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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
Wij ZINGEN couplet 1 en 3 van Psalm 63 berijmd (melodie Genève 1551).

3 Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
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uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA
Een van ons: Barmhartige God,
wij bidden U voor de wereld waarin wij leven,
vol tegenspraak, vol verwarring over wat waar is,
en wat goed en rechtvaardig is.
Wij bidden dat uw oog op ons rust,
dat uw hart is bij lijdende mensen.
Wij bidden om verlichting voor mensen die ontredderd zijn,
voor hen die niet weten waar zij nog zullen zoeken
naar een plaats van leven.
Hoor ons als wij tot U roepen:
Wij zingen een orthodox Kyrie uit het Dienstboek, nr. 17:

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

GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED
LEZING UIT DE BIJBEL Psalm 1 (vertaling J. Herzberg)
geluk met hem die niet meeloopt
op raad van kwaadaardigen
niet stilstaat bij valsaards, in
cynisch gezelschap aanzit, maar die,
zijn zin op god’s tora gezet
zich dag en nacht op zijn tora bezint.
hij is zoals een boom
geplant tussen waterstromen
die vrucht draagt op zijn tijd
en blad dat niet verdort.
alles wat hij voortbrengt slaagt.
niet zo de kwaadaardigen
als kaf zijn zij in de wind geblazen
zij houden bij het groot geding geen stand
zo min als de valsaards
in de drom van rechtvaardigen.
want god kent de weg van de rechtvaardigen
de weg van de kwaadaardigen loopt dood.
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Henk de Vries speelt een IMPROVISATIE op het orgel.
LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 6:17-26 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het
vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals
een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus
en Sidon. 18 Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten
te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden
genezen, 19 en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een
kracht van hem uit die allen genas.
20
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van
jullie is het koninkrijk van God. 21 Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult
verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 22 Gelukkig zijn jullie
wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en
beschimpen en je naam door het slijk halen. 23 Wees verheugd als die dag komt en
spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel.
Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
24
Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25 Wee jullie die nu
verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren
en huilen. 26 Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun
voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Wij ZINGEN Lied 321, “Niet als een storm als een vloed” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).

2 Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
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dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.
3 Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
4 Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
Wij ZINGEN Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon” (tekst
H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers). Tijdens het zingen van dit lied komen
de kinderen terug in ons midden.
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2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdwenen de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen and´re mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3 Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in ‘t verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt hij zal zijn ogen niet geloven.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte speelt Henk de Vries “Menuet Gothique” van Léon
Boëllmann (1862-1897).
VOORBEDEN
Vooraf aan de voorbeden en als afsluiting zingen wij Lied 329,
“O Heer God, erbarmend, genadig” (tekst H. Oosterhuis, naar
Exodus 34:6-7; melodie A. Oomen).
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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, “Avondmaal ter heiliging” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 633.

Voorganger:

U danken wij God
omdat U voor ons een licht bent
Wij geloven in leven en in opstanding ten leven.
Samen met allen die ons zijn voorgegaan
zingen wij U de lof:

We zingen Lied 404E, “Heilig, heilig” (tekstbew. S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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Voorganger:

Wij bidden om uw vrede , dat zij neerdaalt
over onze toekomst, over het leven van alle mensen.
Vrede over onze huizen, de plaatsen waar wij wonen,
vrede over onze woorden en gebaren
over ons omgaan met elkaar.
Wij bidden om de godsvrede
die Jezus Messias heeft voorgeleefd.
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,
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dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”

Allen:

Voorganger:

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.”
LAAT UW GEEST ONS WEERBAAR MAKEN
TEGEN ALLES WAT UW SCHEPPING OMKEERT IN DUISTER,
TEGEN IEDER DIE MENSEN DE NACHT AANDOET
MAAK ONS VOORGOED TOT LICHAAM VAN CHRISTUS
HIER OP AARDE ONDER DE MENSEN.
Zo bidden wij, met alle mensen van vroeger en nu:

Wij 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, 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.
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Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar
de “Vrede van Christus”.
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt op het orgel “Le Banquet Celeste”
(de hemelse maaltijd) van Olivier Messiaen (1908-1992).
ZEGEN
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

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.
AMEN.

Ons SLOTLIED is Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

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.
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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.

ORGELSPEL
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - Allegro Maestoso e vivace /
Fuge. Op. 65, nr. 2.

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 24 februari, 11.30 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman
Schoonheid met een ziel
zondag 17 februari, 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong
zondag 24 februari, 17.00 uur Martinikerk: jazzvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Oiko Credit. De
opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting Vrolijkheid, was
€ 136,84. De uitgangscollecte was € 77,25. 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.

Vanmiddag

Evensong in de Nieuwe Kerk

Vanmiddag is er weer een Evensong in de Nieuwe Kerk. Voor meer
informatie zie de website schoonheidmeteenziel.nl
zondag 17 februari - 17.00 uur - Nieuwe Kerk

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

