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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Vandaag vervolgen wij
onze serie diensten waarin een lezing uit het boek Job naast de klassieke
evangelielezing wordt gelegd.
De viering is voorbereid met Maarten van Damme en Esther Rozema van
de Werkgroep Martinidiensten.
Het Martiniorgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
De afbeelding op de voorkant is “De terugkeer van de verloren zoon”
(ca. 1668) van Rembrandt van Rijn (1606-1669).
Voorganger is Evert Jan Veldman.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
We ZINGEN Psalm 122 berijmd (melodie Genève 1551).
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3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
We zingen het DREMPELGEBED, Lied 294, “Wees hier aanwezig” (Psalm
80:4,8, tekstbewerking H. Oosterhuis en M. van der Plas, melodie IWVL).
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KYRIE
Voorganger:

Laten wij roepen tot God
en Hem aanspreken op zijn barmhartigheid.
.....

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
EERSTE LEZING Job 38:1-13 en 42:1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling; 42:6 in de
vertaling van J.P. Fokkelman)
[38]

En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:
‘Wie is het die mijn besluit bedekt
onder woorden vol onverstand?
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Sta op, Job, wapen je;
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.
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Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet.
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
terwijl de morgensterren samen jubelden
en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?
En wie sloot de zee af met een deur,
toen ze uit de schoot van de aarde brak?
Ik hulde haar in een gewaad van wolken
en omwond haar met donkere nevels.
Ik legde haar mijn grenzen op
en sloot haar af met deur en grendelbalk,
en zei: “Tot hiertoe en niet verder,
dit is de grens die ik je trotse golven stel.”
Heb jij ooit de morgen ontboden,
de dageraad zijn plaats gewezen,
om de uiteinden van de aarde te pakken
en de goddelozen van haar af te schudden?
Nu antwoordde Job de HEER:
‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.
Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde
toedekken?
Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip,
over wonderen, te groot voor mij om te bevatten.
“Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken,
ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”
Eerder had ik slechts over u gehoord,
maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.
Daarom heb ik er genoeg van,
maar ik ben getroost over stof en as.’

Nadat de HEER deze woorden tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifaz uit
Teman: ‘Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet
juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job. 8 Welnu, neem elk zeven
jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie
een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want
ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook
al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.’ 9 En Elifaz uit
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Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden zoals de HEER had gezegd en
de HEER was Job goedgezind. 10 Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht
de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder
bezat.

We ZINGEN nu Lied 850, “Geen taal bij machte U te meten” (tekst
R. van Loenen, melodie W. Vogel).

2 Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep?
3 Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis?
4 Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos.
5 Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.
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TWEEDE LEZING Lucas 15:11-32 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn
vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader
verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste
zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde
en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land
getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg
om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens
liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens
te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht:
De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van
de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon
genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok
meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op
zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard
uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal
vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger
en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en
feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen,
hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25
De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was,
hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg
wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen,
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft
teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn
vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader:
“Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij
iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn
vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw
vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf
geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles
wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en
blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren
en is teruggevonden.”’

We zingen als ACCLAMATIE Lied 339F, “Heer, Gij hebt woorden van
eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988).
>>>
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OVERWEGING
ORGELSPEL
We ZINGEN Lied 928, “Hoe ik ook ben” (tekst H. Stufkens, melodie
F. de Vries). Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug
in de kerk.

2 Hoe ik ook ben,
verloren geraakt,
nog draagt mij een Engel.
3 Hoe ik ook ben,
geworden tot niets,
nog ziet mij die Ene.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren musiceert Eeuwe Zijlstra op het grote Martiniorgel.
VOORBEDEN
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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 BIIDEN en ZINGEN Lied 403E, “Breng dank aan God, want Hij is
goed” (tekst K. Joosse, melodie N. Vlaming).
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(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 tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God,
en de vrede van Jezus Messias.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we “Jezus, U bent het licht in
ons leven” (muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé.

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.

Het SLOTLIED is Lied 546, “Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden”
(tekst W. Barnard, melodie W. Vogel).

>>>
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2 Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.
3 Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
4 Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden:
de dageraad van God is rozerood.
5 Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leeft uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn u toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

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 7 april, 11.30 uur de ochtenddienst: J. van Rijn
Schoonheid met een ziel
zondag 31 maart, 17.00 uur Martinikerk (greg. vesper): Marika Meijer
zondag 7 april, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Waddenvereniging. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor ’t Toentje,
was € 151,71. De uitgangscollecte was € 142,60. 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:
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.

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.
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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

