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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 Tim Smid en Esther Rozema van de
Werkgroep Martinidiensten.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
De afbeelding op de voorkant is “De schreeuw” (1893) van Edvard Munch
(1863-1944).
Voorganger is ds. Julia van Rijn.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
We ZINGEN “Verberg uw Aangezicht niet voor mij” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 727.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de levende God,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
DREMPELGEBED
Voorganger: Hoor ons aan, Eeuwige God,
Allen:
HOOR NAAR ONS BIDDEN!
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Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

KYRIE
Voorganger:

U, die ons hart aanziet,
U, die onze diepten peilt,
BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
GOD, VERGEEF ONS!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
GEEF ONS UW GENADE!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
ZEGEN ONS MET VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT.
AMEN.
Laten wij roepen tot God
en Hem aanspreken op zijn barmhartigheid.
.....

Als Kyrie zingen we Lied 51A, “God, herschep mijn hart” (Psalm 51 in de
vertaling van I.G.M. Gerhardt en M.H. van der Zeyde, melodie IWVL).

4

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 9 (Nieuwe Bijbelvertaling)
[9]
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Hierop antwoordde Job: 2 ‘Zeker, ik weet dat het zo is,
hoe kan een mens in zijn recht staan tegenover God?
Als je met hem een rechtsgeding wilt aangaan,
heb je niet één op de duizend maal een weerwoord.
Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is,
God kan hij nimmer straffeloos trotseren.
Hij verplaatst bergen, voor men het merkt;
in zijn woede stoot hij ze omver.
De aarde schudt hij van haar plaats,
zodat haar zuilen wankelen.
De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt,
en hij sluit de sterren weg, verzegeld.
Hij spant het hemelgewelf, hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht.
Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet,
hij glipt langs mij heen en ik merk het niet.
Als hij iets wegrukt, wie weerhoudt hem dan?
Wie zal hem zeggen: “Wat doet u?”
God houdt zijn woede niet in toom;
zelfs Rahabs helpers moeten voor hem buigen.
Hoe kan ik mijn stem dan laten horen,
hoe kan ik dan de juiste woorden vinden?
Al sta ik in mijn recht, een weerwoord heb ik niet,
ik kan slechts mijn rechter om genade smeken.
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Als ik hem zou roepen en hij antwoordde,
zou ik niet geloven dat hij naar me luisterde.
Hij teistert mij als een stormwind,
zonder reden brengt hij mij steeds nieuwe wonden toe.
Hij laat me nooit op adem komen,
hij vervult mij met een diepe bitterheid.
Gaat het om kracht, dan is hij de sterkste,
gaat het om recht, dan zegt hij: “Wie daagt mij voor de rechter?”
Ook al heb ik geen schuld,
mijn eigen mond zal me veroordelen.
Ook al ben ik onschuldig, hij zal mij schuldig verklaren.
Ik ben rechtschapen – maar mijn leven telt niet meer,
ik veracht mijn bestaan.
Hij maakt geen onderscheid, en daarom zeg ik:
“Onschuldige of goddeloze, beiden vernietigt hij.”
Als plotseling een ramp verderf zaait,
spot hij met de wanhoop van onschuldigen.
De aarde wordt gegeven aan de goddelozen,
het gezicht van haar rechters wordt bedekt.
Als niet hij dit doet, wie dan?
Mijn dagen gaan sneller dan een ijlbode;
ze vliegen voorbij zonder enige vreugde.
Ze spoeden langs als rieten boten,
als een adelaar die wegschiet naar zijn prooi.
Als ik zeg: “Laat ik mijn geklaag nu staken
en een vrolijker gezicht zetten,”
dan blijft mijn pijn me angst aanjagen
en weet ik: nooit verklaart u mij onschuldig.
Ik zal veroordeeld worden;
waarom zou ik nog vruchteloos verder zwoegen?
Al zou ik me wassen met sneeuw
en mijn handen reinigen met loog,
u zou mij in een put gooien;
zelfs mijn kleren zouden van me walgen.
Hij is geen mens, zoals ik, anders zou ik hem kunnen antwoorden,
als we samen voor de rechter stonden.
Was er maar iemand die tussen ons rechtsprak,
die over ons beiden zijn gezag kon laten gelden.
Dan zou zijn hand mij niet meer straffen
en zijn verschrikking mij niet meer overweldigen.
Dan zou ik spreken zonder hem te vrezen –
maar nee, dat is mij niet vergund.
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We ZINGEN het lied “Om de mensen, godverlaten” (tekst M. Spoelstra,
melodie J. Stainer) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 338.

2 Om de haat en om de oorlog
de verbittering, de pijn,
om die eindeloze cirkel
vragen wij: Zul Jij er zijn?
3 Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
bidden wij: Zul Jij er zijn?
4 In een mens die helend leefde
in een woord, in brood en wijn,
in ’t verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.
5 In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Jij zult er zijn.

TWEEDE LEZING Lucas 20:9-19 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan
en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10 Na
verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de
oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers
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ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. 11 Daarna stuurde hij een
andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd
stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12 De eigenaar stuurde toen een derde
knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13 Toen zei de
eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen
toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14 Toen de wijnbouwers
hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we
hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en
doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? 16 Hij komt
zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen
dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ 17 Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat
betekent dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden”? 18 Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden,
en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 19 De schriftgeleerden en
hogepriesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had,
wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van
het volk.

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

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
We ZINGEN Lied 538, “Een mens te zijn op aarde” (tekst W. Barnard,
melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551). Het koor zingt couplet
2, allen de overige coupletten. Tijdens het zingen van dit lied komen de
kinderen terug in de kerk.
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2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

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.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren zingt het koor “Van mijn ellende” (tekst H. Oosterhuis,
melodie T. Löwenthal), uit Verzameld Liedboek, p. 54.
>>>
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Van mijn ellende keer u niet af
mijn vertrouwen beschaam het niet
op u wachtte ik levenslang
elke dag weer zoeken mijn ogen jou.
Laat je nu vinden liefde
keer je niet af.

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).

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.
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TAFELGEBED
Voorganger: Niemand heeft U ooit gezien,
en toch bent U rakelings nabij in Jezus Messias.
Gezegend is hij die in woord en daad
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mensen heel maakte, hoop gaf.
Zijn liefde is ons bijgebleven
tot op vandaag.
Hij gaf zichzelf uit handen
als brood om te breken en te delen,
tot alle honger is gestild,
als wijn, die rondgaat
tot alle dorst naar gerechtigheid is gelest.
Hij is gestorven.
Hij leeft!
Wij hebben hem in ons hart gesloten.
Wij zien uit naar zijn komst!
Wij bidden:
dat we in de kring waarin wij staan
- schouder aan schouder, oog in oog de ruimte van uw Geest ervaren.
Dat we in deze kring opgenomen weten
de mensen die we missen,
levenden en doden.
In gedachten zijn we samen.
....
In deze kring blijven wij
- tot het niet meer nodig is –
bidden om uw Rijk:
We zingen nu “Onze Vader in het verborgene” (tekstbewerking H. Oosterhuis,
melodie T. Lowenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 248.

12

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 “O toi, au dela de tout”
(tekst Gregorius van Nazianze, muziek Taizé).
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Gij die boven alle dingen uitgaat, welke geest kan U kennen? Alles wat
leeft viert U, ieders verlangen reikt naar U.
ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige schenke ons onderweg
de goedheid van zijn ogen,
de warmte van haar hart,
het vuur van zijn Geest
en het geheim van haar aanwezigheid.
AMEN.

Het SLOTLIED is Lied 537, “Zo spreekt de Heer die ons geschapen
heeft” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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2 Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
"Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt,
durf ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet
en durf uw vasten niet vertrouwen".
3 En Jezus sprak: "Bemint uw vijand ook".
Heer God, wij staan voor U verlegen.
"Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook".
Heer God, wij staan voor U verlegen.
"Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook".
Heer God, wij staan voor U verlegen.
4 En Jezus zegt: "Mensen, verdraagt elkaar".
en Jezus' woord zal ons bevrijden.
"Vergeet uzelf en dient elkander maar",
en Jezus' woord zal ons bevrijden.
"Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven".
Jezus zegt: "Mensen, bemint elkaar".
en Jezus' woord zal ons bevrijden.

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 14 april, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 7 april, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst
zondag 14 april, 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten

Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Cliniclowns.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Waddenvereniging,
was € 139,95. De uitgangscollecte was € 118,80. 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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Het KOOR van het GSp
In deze dienst zong het GSp-koor. Wij zingen een gevarieerd repertoire:
liederen uit Iona, Taizé; liederen op tekst van Huub Oosterhuis met muziek
van Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Bernard Huijbers. We hebben
plaats voor nieuwe leden, bij alle stemgroepen.
De repetities vinden plaats op maandagavond vanaf 20.00 uur.
We zingen elke 2 à 3 weken in een Martinidienst. Heb je interesse: spreek
dan na de dienst een van de koorleden aan, of bel met de dirigent, Ton
Tromp (tel. 050 - 549 95 06).
Het Koor van het GSp heeft een eigen website, te bereiken via de website
van het GSp (onder ‘Koren’), of rechtstreeks op het adres:
gspkoor.nlnet.org

Contactgegevens Martinidiensten

Contact en informatie
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

