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zondag Oculi,
24 maart 2019
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Hartelijk welkom in deze oecumenische viering van het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing in de Martinikerk.
Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi. En we
vervolgen onze lezing van Job.
Na de eerste serie van vier redevoering met steeds Jobs antwoord daarop is
dit hoofdstuk een intermezzo, een pas op de plaats. Hierna komt er dan
opnieuw een serie van redevoeringen met antwoorden van Job.
Job houdt in dit hoofdstuk vast aan zijn onschuld en klaagt, protesteert
tegen God. In de evangelielezing komt – heel interessant! – nadrukkelijk iets
terug van de thematiek van het boek Job: “Waren de mensen op wie de
toren van Siloam viel, schuldiger dan de andere inwoners van Jeruzalem?”
De naam van de zondag “Oculi” (= ogen) is ontleend aan Psalm 25: “Ik
houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net”.
Misschien een woord dat de houding van Job goed weergeeft.
De dienst is voorbereid met Esther Rozema van de Werkgroep
Martinidiensten van het GSp.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.
Voorganger is Geert Brüsewitz.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
We zingen het DREMPELGEBED, “Wij die U nooit hebben gezien” (tekst en
melodie G. Landman) uit Zingend Geloven 6: 86.
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BEMOEDIGING
Voorganger: Ons samenzijn is in de naam van Hem
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEWILD HEEFT,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS,
Voorganger: uit Wie en door Wie alle dingen zijn,
Allen:
DIE ONS ZIET EN ONS LAAT ZIEN,
Voorganger: die in vrede ons genadig is
Allen:
EN DE GEEST IN ONS DOET WONEN.
We zingen als INTOCHTSLIED Lied 25B, “Houd mij in leven, wees Gij
mijn redding” (Psalm 25 in de bewerking van H. Oosterhuis en M. van der Plas,
melodie B.M. Huijbers).

Cantorij:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Cantorij:

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mijn om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.

Allen:
Cantorij:

Zijt Gij het, Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
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Allen:

HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING,
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.

Cantorij:

Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.
HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING,
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U.

Allen:

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor de kindernevendienst.
KYRIE
Na elke gebedsintentie zingt de cantorij
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

ZONDAGSGEBED
EERSTE LEZING Job 10:1-22 (NBV)
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Vervuld van afschuw voor het leven
laat ik mijn klacht de vrije loop
en zal ik spreken uit het bitterst van mijn ziel.
Tegen God zal ik zeggen: “Veroordeel mij niet,
laat me weten waarom u mij bestrijdt.
Doet het u goed mij te verdrukken,
te verachten wat uw handen hebben voortgebracht
en de plannen van de goddelozen te begunstigen?
Hebt u de ogen van een mens,
ziet u zoals mensenogen zien?
Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling,
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uw jaren als de levensdagen van een mens?
Zoals u naar mijn fouten speurt,
zoals u probeert te ontdekken wat ik heb misdaan!
U weet dat ik niet schuldig ben,
maar niets kan mij uit uw macht bevrijden.
Uw handen hebben me gevormd en gemaakt,
geheel en al – en nu wilt u mij verdelgen?
Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd hebt,
wilt u mij tot stof doen terugkeren?
Hebt u mij niet als melk uitgegoten
en als kaas doen stremmen?
Met vlees en huid ben ik door u bekleed,
met botten en pezen hebt u mij samengeweven.
U schonk mij het leven en de liefde,
uw zorg heeft mij bewaard.
Maar dit houdt u in uw hart verborgen,
ik weet wat u met mij voorhebt:
wanneer ik zondig, dan merkt u het op,
nooit laat u mij vrijuit gaan.
Als ik schuldig ben – wee mij!
Maar zelfs onschuldig kan ik mijn hoofd niet oprichten,
verdwaasd van schande, dronken van ellende als ik ben.
Als ik het opricht, zult u mij bespringen als een leeuw
en u nogmaals oppermachtig tonen.
Steeds weer roept u nieuwe getuigen op,
steeds erger wordt uw boosheid jegens mij,
vijand na vijand overvalt me.
Waarom hebt u mij ter wereld laten komen?
Waarom ben ik niet gestikt, voor iemand mij had gezien?
Dan was het of ik nooit had geleefd,
ik was uit de moederschoot zo naar het graf gebracht.
Mij resten weinig dagen, laat dit ophouden.
Keer u af van mij, zodat ik nog wat vreugde heb,
voor ik vertrek, voorgoed,
naar het land van diepe donkerte,
het land van het donkerste duister,
van de diepzwarte chaos,
van het nachtzwarte licht.”’

We ZINGEN nu Psalm 130 onberijmd, “Uit de diepte roep ik tot U, Heer”
(vertaling NBV). Allen zingen de antifoon mee.
>>>
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Cantorij:

Mijn ziel verlangt naar de Heer
meer dan wachters naar de morgen.

Cantorij:

Uit de diepte roep ik tot U, Heer.
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.

Allen:
Cantorij:

Allen:
Cantorij:
Allen:

Als u de zonden blijft gedenken Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving,
daarom vereert men U met ontzag.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.
Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.
Israël, hoop op de Heer!
Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.

TWEEDE LEZING Lucas 13:1-9 (NBV)
Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de
Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2 Hij zei tegen
hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere
Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar als
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jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4 Of die
achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij
schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg
ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’
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Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard
geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei
tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht
draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen
de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met
rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9 misschien
zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog
omhakken.”’

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God” (tekst S.L.S.
de Vries, muziek W. Vogel).

UITLEG EN VERKONDIGING
STILTE
Het ZONDAGSLIED is Lied 538, “Een mens te zijn op aarde” (tekst
W. Barnard, melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551). Cantorij
couplet 1, allen de overige coupletten.
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
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buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.

3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

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.
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DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Jos Meyers
namens de Werkgroep Diaconaat (onder voorbehoud).
Tijdens het collecteren zingt de cantorij "Tibie paiom" (muziek D. Bortnianski).
Tibie paiom. Tibie blagaslavim,
tibie blagadarim, Gospodi.
I malimtisia Boje nach'.
Malimtisia Boje nach'.

Wij zingen, prijzen en
danken U, o Heer.
Tot U, onze God, richten
wij ons gebed.

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met de antifoon van Psalm 25B:

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, “Als wij weer het brood gaan breken” (tekst
W. van der Zee, muziek F.H. Geusebroek). Cantorij couplet 1 en 2, allen 2, 4
en 5.
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TAFELGEBED
Voorganger: We danken U, God, om de wereld waarin we mogen leven,
om de ruimte en de tijd die U ons geeft, de plek die er voor
ons is. U geeft ons een menselijke maat, mens tussen de
mensen maakt U ons, met de liefde en de aandacht en de
kracht die U ons geeft om die plaats in te nemen.
U geeft ons aan elkaar als bemoediging en hoop,
als kracht en liefde, als opdracht en gave.
Zo zijn wij ook bijeen in deze kring, waarin we uw Koninkrijk
mogen oefenen, ons tot zegen,
als een teken van het koningschap van uw Zoon.
U laat ons ook op onszelf staan, U maakt ons uniek en
daarmee onvervangbaar. We mogen werken aan onszelf,
achterlatend wat niet meer bij ons past, opdat we steeds
meer worden zoals U ons bedoeld heeft.
We danken U voor hem, onze Heer, mens bij uitstek, die ons
liefde leerde en kwetsbaarheid, die ons ontvankelijk maakt
voor de goedheid en liefde die in deze wereld bedoeld is.
Uw zoon was het zichtbare teken van uw liefde, mens voor
ons uit, alleen en uniek, maar ook verbonden met zijn
vrienden, genade en vrede in ons midden, die zich zelf voor
ons gaf en ons een uitweg bood uit een wereld van oorlog
en zelfzucht,
toen hij in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
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"Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u."
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij."
Zegen ons en heilig ons ten leven, als het ene brood,
als wij enigheid vieren in Jezus’ naam. Amen.
(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 allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God,
en de liefde van Jezus Messias.

Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het grote
Martiniorgel.
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UITZENDING en ZEGEN
Voorganger: Weest dan standvastig, onwankelbaar en te allen tijde
overvloedig in het werk van de Heer.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap met de Heilige Geest is met ons allen,
Allen:
AMEN.
Als SLOTLIED zingen we Lied 767, "De toekomst van de Heer is daar"
(tekst W. Barnard, melodie Barton's Psalms 1706 / later gewijzigd) . Cantorij
couplet 3 en 5, allen de overige coupletten.

2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3 Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

4 Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

5 Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6 Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7 Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.
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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.

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 31 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman
Schoonheid met een ziel
zondag 24 maart, 17.00 uur jazzvesper, Martinikerk: Tiemo Meijlink
zondag 31 maart, 17.00 uur greg. vesper, Martinikerk: Marika Meijer

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor ‘t Toentje.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Cliniclowns, was
€ 131,60. 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:
>>>

15
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
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

Vanmiddag is er weer een jazzvesper in de Martinikerk, met als thema
“’Strange fruit’ and human rights”. Voorganger is Tiemo Meijlink.
zondag 24 maart – 17:00 uur – Martinikerk

31/3

Vesper met gregoriaanse muziek

Volgende week zondag, 31 maart, wordt in de Martinikerk een vesper
gevierd met gregoriaanse muziek. Het repertoire is dat van de vierde
zondag van de veertigdagentijd. Deze heeft als naam ‘Laetare’: wees blij!
De schola Gregoriaans Groningen verzorgt de zang. Voorganger is ds.
Marika Meijer.
zondag 31 maart – 17:00 uur – Martinikerk
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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.
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.
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

