Viering van
zondag Sexagesima,
24 februari 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
De dienst is voorbereid met Maarten van Damme en Tim Smid
van de Werkgroep Martinidiensten van het GSp.
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Ton Tromp.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
Voorganger: Licht uit de hoge,
Allen:
OMSTRAAL EN VERWARM ONS.
Voorganger: Liefde uit de eeuwigheid,
Allen:
WEK IN ONS DE NIEUWE MENS.
Voorganger: Immanuël – God met ons,
Allen:
WEES ONZE REISGENOOT.
Voorganger: Amen.
Het OPENINGSLIED is “Wie als een god wil leven hier op aarde” (tekst H.
Oosterhuis, melodie ‘Al van de droge haring’) uit Verzameld Liedboek, p. 732.
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2 Hij gaat de weg van alle aardse dingen
hij leeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen.
3 Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
4 De mensen moeten sterven voor elkander
het kleinste zaad wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
5 En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
voor iedereen op aarde.

KYRIE en GLORIA
Voorganger: Laten wij roepen tot God
om zijn ontferming over deze wereld
en Hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw.
. . . tot U roepen wij: Heer, ontferm U.
We zingen Lied 301F (melodie W. Vogel):
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Het Glorialied is Lied 305, “Alle eer en alle glorie” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

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 Ester 8:3-8; 9:1-10, 20-23 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Opnieuw wendde Ester zich tot de koning. Huilend viel ze aan zijn voeten en
smeekte hem het verderfelijke plan te verijdelen dat Haman, de nakomeling
van Agag, tegen de Joden had beraamd. 4 De koning stak Ester de gouden scepter
toe, waarna ze opstond, voor de koning ging staan 5 en zei: ‘Als het de koning
goeddunkt en hij mij goedgezind is, als het de koning juist lijkt en hij op mij gesteld
is, laat er dan een schrijven uitgaan dat de brieven herroept die geschreven zijn
door Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, waarin zijn plan
staat om in alle provincies van het rijk de Joden uit te roeien. 6 Want hoe zou ik het
onheil dat mijn volk treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uitroeien van mijn familie
kunnen aanzien?’ 7 Koning Ahasveros zei tegen koningin Ester en tegen de Jood
Mordechai: ‘Hamans bezittingen heb ik al aan Ester gegeven en hijzelf is aan de
paal gehangen omdat hij de Joden om het leven wilde brengen. 8 Stel nu zelf, in
naam van de koning, een verordening op schrift die volgens u in het belang van
de Joden is, en verzegel die met de koninklijke zegelring. Want wat geschreven is
in naam van de koning en verzegeld met de zegelring van de koning kan niet
worden herroepen.’ […]
[9] 1 De dertiende dag van de twaalfde maand, de maand adar, brak aan, de dag
waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd, de dag
waarop de vijanden van de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar het
omgekeerde gebeurde: het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht
kregen. 2 Die dag sloten de Joden zich in alle steden aaneen, in alle provincies van
koning Ahasveros’ rijk, om hen die op hun ondergang uit waren om te brengen.
Niemand hield stand tegen de Joden, want angst voor hen had zich van alle volken
meester gemaakt. 3 De hoofden van alle provincies, de satrapen, de gouverneurs
en de koninklijke ambtenaren steunden de Joden uit angst voor Mordechai.
4
Mordechai had immers een hoge positie in het paleis en zijn faam verbreidde
zich over alle provincies; hij werd hoe langer hoe machtiger. 5 De Joden sloegen
met het zwaard op al hun vijanden in en zaaiden dood en verderf, ze deden met
hun belagers wat ze wilden. 6 In de burcht van Susa doodden ze niet minder dan
vijfhonderd man. 7 Ook doodden ze Parsandata, Dalfon en Aspata, 8 Porata, Adalja
en Aridata, 9 Parmasta, Arisai en Aridai en Waizata, 10 de tien zonen van Haman,
de zoon van Hammedata, de vijand van de Joden. Maar hun bezittingen raakten
ze met geen vinger aan. […]
20
Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift en hij stuurde brieven naar de
Joden in alle provincies van koning Ahasveros’ rijk, of ze nu dichtbij woonden of ver
weg. 21 Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de veertiende als
de vijftiende dag van de maand adar te vieren, 22 omdat dit de dagen waren
waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden
bedreigd, en omdat dit de maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde
en waarin rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en
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feestvreugde van maken, dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en
geschenken gaven aan de armen. 23 De Joden gaven gevolg aan wat Mordechai
hun schreef, en maakten zo een vast gebruik van iets waarmee ze zelf al een begin
hadden gemaakt.

We ZINGEN nu Lied 738, “Kom zing het lied van Eva“ (tekst R. Borkent,
vrij naar J.L. Bell; melodie W. Ruessink).

2 Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ’t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.

3 Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.
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4 Kom zing het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria’s
die steeds Hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus’ tafel gaan.

TWEEDE LEZING Lucas 6:31-35 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 32 Is het een verdienste
als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief
die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie
weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een
verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook
zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. 35 Nee,
heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de
Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

We zingen als ACCLAMATIE Lied 339G, “Woorden van leven” (melodie
J. Valkestijn).

OVERWEGING
STILTE
We ZINGEN het lied “Ik geloof in Eén” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 160.
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Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Schelto Kruijff
namens de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren zingt het koor “Wie heeft brood genoeg”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

Wie heeft brood genoeg voor zo grote hongerige menigte?
Woord dat zegt wat liefde is, en weer zegt: de aarde delen
Recht is liefde, boord voor velen, God is brood, is mensenrecht?
Hongerdood genoeg, voor zo grote goddeloze menigte.
Hand die kan wat liefde is, maar niet zegt: de aarde delen.
Nieuwe levensbomen telen, God de hand die mensheid voedt?
Mensengeest genoeg voor zo grote mensgeworden menigte.
Geest die weet wat liefde is, en volvoert: de aarde delen.
Hoeveel liefde zal het schelen of er God of niet-god is?
Wie is God genoeg voor zo grote hongerige menigte?

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met Lied 367J, “Heer, hoor ons
roepen” (melodie T. Goedhart):
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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, “Niemand heeft U ooit gezien” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 648.

11

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

In de nacht dat Jezus werd overgeleverd
nam hij een brood, brak het en zei:
“Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doe dit om mij te gedenken.”
Zo nam hij ook de beker, gaf hem rond en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo vaak als je die drinkt,
om mij te gedenken.”
ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD
EN DRINKEN UIT DEZE BEKER,
VERKONDIGEN WIJ DE DOOD DES HEREN
TOTDAT HIJ KOMT.
Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij U onszelf aan en al wat van ons is,
geschonden en geheeld, gehavend en geliefd,
en wij bidden: geef ons uw Geest,
de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd,
dat wij elkaar nabij zijn, behoeden en bewaren
door hem die ons bijeen zal brengen in uw Rijk,
waar wij om bidden met de woorden:
>>>
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Wij zingen “Onze Vader in de hemel” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 849.

Voorganger:

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en recht en liefde is, genoeg voor allen.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we een lied uit de traditie van
Taizé: “Il Signore ti ristora” (tekst Ambrosius van Milaan; muziek Taizé). >>>
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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.

Ons SLOTLIED is Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon”
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) .
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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.

PIANOSPEL
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 3 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 24 februari, 17.00 uur jazzvesper (Martinikerk): Tiemo Meijlink
zondag 3 maart, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst

15

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor kliniek Malawi.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Oiko Credit, 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:
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
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
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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

Jazzvesper

Het thema van de jazzvesper van vanmiddag is “Musical Wonder”. Voor
meer info: schoonheidmeteenziel.nl. Voorganger is Tiemo Meijlink.
zondag 24 februari - 17.00 uur - Martinikerk

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: 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

