Viering van zondag ‘Invocabit’,
eerste zondag van de Veertigdagentijd,
‘Roep mij aan en ik zal antwoorden’
10 maart 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 Tim Smid en Anneke Garmann
van de werkgroep Martinidiensten van het GSp.
Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is Jaap Koopmans (voormalig Geestelijk Verzorger UMCG).
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
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 Lied 982, “In de bloembol is de krokus” (tekst en
melodie N.A.W. Sleeth, vertaling A. Govaart).
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2 Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

KYRIE
Voorganger:

Wij roepen God aan om heel de wereld …

Na elke gebedsintentie zingen we Lied 368D, “Houd mij in leven, wees Gij
mijn redding” (naar Psalm 25:17, vertaling H. Oosterhuis, muziek B.M. Huijbers):
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
We ZINGEN het eerste couplet van Lied 325, “Dat woord waarin ons
richting werd gegeven” (tekst H. Oosterhuis, melodie Antwerpen 1539).

EERSTE LEZING Job 2:1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en
ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. 2 De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom
je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’
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De HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er
niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God
en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe
aangezet hem zonder reden te gronde te richten.’ 4 Hierop zei Satan: ‘Zijn leven is
hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5 Maar als u uw hand naar hem
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uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’
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Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn
leven.’ 7 Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met
kwaadaardige zweren. 8 Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in
het stof en het vuil zat. 9 Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo
onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ 10 Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden
zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we
dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij
geen onvertogen woord.

We ZINGEN couplet 2 van Lied 91A, “Wie in de schaduw Gods mag
wonen” (tekst J. Duin, melodie A. Oomen).

TWEEDE LEZING Lucas 4:1-13 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de
Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, 2 waar hij door de duivel op de
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proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken
waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God
bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4 Maar Jezus antwoordde:
‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’ 5 Toen bracht de
duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik
alle koninkrijken van de wereld zien. 6 De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht
over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7 als u in aanbidding voor mij neervalt, zal
dat allemaal van u zijn.’ 8 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de
Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en
zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon
van God bent, spring dan naar beneden. 10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen
zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11 En ook: “Op hun handen zullen zij u
dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12 Maar Jezus antwoordde:
‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13 Toen de duivel Jezus
aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem
vandaan.

We ZINGEN enkele coupletten van Lied 538, “Een mens te zijn op aarde”
(tekst W. Barnard, melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551).
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4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

OVERWEGING
STILTE
We ZINGEN Lied 362, "Hij die gesproken heeft een woord dat gáát"
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) . Tijdens het zingen van dit lied
komen de kinderen terug in de kerk.
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2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en roem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte musiceert Eeuwe Zijlstra op het grote Martiniorgel.
VOORBEDEN
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 bidden het TAFELGEBED “Van alle dagen deze morgen”, uit het
dienstboek Schrift Maaltijd Gebed.
Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Van alle dagen deze morgen,
van heel de wereld deze plaats,
van alle gaven brood en beker,
van alle mensen jij naast mij.
God die alles heeft geschapen,
het geheim van het morgenlicht
en de zon aan de hemel,
lucht voor vogels, vrije zielen,
helder water voor de vissen
heel de aarde een mensentuin:
VAN ALLE DAGEN DEZE MORGEN,
VAN HEEL DE WERELD DEZE PLAATS,
VAN ALLE GAVEN BROOD EN BEKER,
VAN ALLE MENSEN JIJ NAAST MIJ.
Zoals overal ter wereld,
zoals overal de mensen
met verbazing en ontzag
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zeggen wij hier: Heilig is de God van allen,
en gezegend hij die komt.
Zo gezegend als die ene
is er nooit in heel de wereld,
is er nooit van alle dagen
is er nooit een mens geweest als deze:
Jezus Christus, hij Gods Zoon.

Allen:

Voorganger:

Altijd wist hij waar verdriet was,
wie alleen was kende hij,
Feesten heeft hij opgevrolijkt,
in zijn hand werd water wijn,
met twee vissen en vijf broden
leerde hij de mensen leven
voor elkaar zo goed als God.
VAN ALLE DAGEN DEZE MORGEN,
VAN HEEL DE WERELD DEZE PLAATS,
VAN ALLE GAVEN BROOD EN BEKER,
VAN ALLE MENSEN JIJ NAAST MIJ.
Hij naast ons, zijn hele leven
gaf hij weg als een geschenk
tot de dood toe voor zijn vrienden
licht en leven, wijn en brood.
Zo heeft hij de laatste avond
dat hij met hen samen was
zelf het brood voor hen gebroken
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam.
Neem het, eet, en denk aan mij.’

Allen:

Vol met wijn schonk hij de beker,
loofde God en gaf hem rond.
‘Als je deze beker rondgeeft,
deel je in mijn dood en leven,
deel je in mijn nieuw verbond.’
ALS WIJ BROOD EN WIJN RONDGEVEN
DELEN WIJ ZIJN DOOD EN LEVEN
DELEN WIJ ZIJN NIEUW VERBOND,
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VAN ALLE DAGEN DEZE MORGEN,
VAN HEEL DE WERELD DEZE PLAATS,
VAN ALLE GAVEN BROOD EN BEKER,
VAN ALLE MENSEN JIJ NAAST MIJ.
Voorganger:
Allen:

Voorganger:

Geest van God help ons te leven
door dit brood en deze wijn
als die mens van alle mensen.
NA DEZE MORGEN ALLE DAGEN
OP DEZE PLAATS EN WAAR TER WERELD
VAN NU AF GEVEND VELE GAVEN
VAN ALLE MENSEN WIJ NAAST HEN
VAN ALLE MENSEN WIJ NAAST HEM.
Bijeen tot zijn gedachtenis,
bieden wij onszelf aan, met al wat in en 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.
Dat bidden wij met de woorden van Jezus:

(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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Voorganger:

Mag het delen van dit brood en deze beker
ons kracht geven en de hoop op een nieuwe wereld,
waar brood en recht en liefde zal zijn,
genoeg voor iedereen.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Lied 568A, “Ubi caritas et
amor, Deus ibi est” (muziek J. Berthier). Vertaling: Waar vriendschap en liefde
is, daar is God.

ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige zegent jullie en de Eeuwige behoedt jullie.
De Eeuwige doet het aangezicht over jullie lichten
en is jullie genadig.
De Eeuwige verheft het aangezicht over jullie
en geeft jullie vrede.
AMEN.

Ons SLOTLIED is Lied 425, “Vervuld van uw zegen” (tekst R. Zuiderveld,
naar O. Westendorf; volksmelodie uit Wales – THE ASHGROVE).
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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 17 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 10 februari, 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper
zondag 17 maart, 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Kinderen van
de Voedselbank. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor
Stichting Heifer, was € 183,12. De uitgangscollecte bedroeg € 112,05.
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 het e-mailadres
liefenleed@martinidiensten.nl - of spreek ons aan na de viering.
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Na de stofwolken van Nashville

Het heeft veel stof doen opwaaien: De publicatie van de Nashvilleverklaring, waarin homoseksualiteit en transgenderisme door een groep
orthodox-christelijke voorgangers nadrukkelijk wordt afgewezen als zondig.
De verontwaardiging was groot. Andere visies, met name ook vanuit
christelijke hoek, werden naar voren gebracht. De Nederlandse Grondwet
kwam er zelfs aan te pas: was hier wellicht sprake van belediging en
discriminatie?
Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing organiseert 11
maart a.s. een forumdiscussie over deze kwestie. Sprekers zijn: Tamarah
Benima, rabbijn van de Joodse Gemeente Beit HaChidush in Amsterdam,
die werd opgericht door LHBTGIQ+’ers, Jan Berkvens, Remonstrants
jongerenpredikant en Johan Snel, docent journalistiek aan de Christelijke
Hogeschool Ede. Belangrijke vragen tijdens dit forum zijn: Hoe kun je vanuit
religieuze achtergrond ook nog heel anders denken over homoseksualiteit
en transgenderisme? En: Op welke manier zouden mensen in onze
veelkleurige samenleving in debat moeten gaan over dit soort kwesties?
Welke rol zou de overheid hier wel of juist niet moeten spelen?
11 maart - 20.00 u - Doopsgezinde Kerk, O. Boteringestraat 33
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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, stuur dan een mail
naar: 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

