Viering van
zondag Jubilate,
12 mei 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
Deze dienst is voorbereid met Marieke de Boer en Esther Rozema
van de Werkgroep Martinidiensten.
Het koor wordt vandaag gevormd door Jenny van de Steeg, Lian van der
Steeg en Diddy van der Stouwe.
De vleugel wordt bespeeld door Diddy van der Stouwe; zij heeft ook
de algehele muzikale leiding tijdens de viering.
Voorganger is Rudolf Oosterdijk.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
We ZINGEN Psalm 100 berijmd (melodie Genève 1551).

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
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3 Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GESCHAPEN HEEFT,
Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGONNEN IS.
Voorganger:

Allen:
Voorganger:
Allen:

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God
maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
NEEM ONS ZOALS WIJ HIER AANWEZIG ZIJN
MET HEEL HET ZONDIGE VERLEDEN VAN DE WERELD.
Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
AMEN.

KYRIE en GLORIA
Na een gesproken kyriegebed zingen we Lied 299B, een Kyrie en Gloria
van Ignace de Sutter. I = voorganger; II = allen.
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Openbaring 7: 9-17 (NBV)
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen
en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van
onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon
en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en
aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
13
Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen
ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit
gewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn
ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij
hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen
niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon
zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle
tranen uit hun ogen wissen.’

We ZINGEN het lied “Was jij mijn herder” (tekst H. Oosterhuis, melodie
T. Löwenthal) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 374.
>>>
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TWEEDE LEZING Johannes 10: 22-30 (NBV)
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus
liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om hem
heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u
de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al
gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,
26
maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen
luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze
zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader
mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader
roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’

We ZINGEN couplet 1 en 6 van Lied 653, “U kennen, uit en tot U leven”
(tekst A.C. den Besten, melodie G. Neumark).

9

6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
We LUISTEREN naar het lied “Klankresten” (tekst H. Oosterhuis, naar Psalm
121:4; melodie T. Oosterhuis) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 593.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren musiceert Diddy van der Stouwe op de vleugel.
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VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie Lied 368F
(tekst en melodie P. Schollaert):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
We vormen nu een kring door de kerk om samen de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
Als TAFELLIED zingen we “Wat in stilte bloeit” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 868.
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TAFELGEBED
Voorganger: Gezegend, o God, zij uw naam, die telkens aan ons
doorgegeven is, door alle eeuwen heen en overal.
Zo veel is ons ontschoten of ontnomen, verdampt of
spoorloos zoekgeraakt in het geweld van de tijden.
Maar met uw naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin veilig is gesteld, eens en voorgoed,
voor ieder van ons.
Door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
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Nederig tot het bittere einde, heeft Hij een brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit is mijn lichaam voor u”.
Zo heeft hij ook de beker genomen en gezegd:
“Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit om mij te gedenken”.
Gedenk Gij ons, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest,
tot onze vertroosting en vrede.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie zijn voorgegaan op de weg
van geloof, hoop en liefde.
En behoed ons in het visioen van uw koninkrijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw naam zal zijn ‘Alles in allen’.
Als acclamatie bij de instellingswoorden zingen we Lied 407B, “Als wij dan eten
van dit brood” (tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel):
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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.

NODIGING
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt muziek.
ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige zegene en behoede u,
De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig,
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
AMEN.

Tot slot zingen we Lied 632, “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt”
(tekst H. Oosterhuis, melodie Stralsund 1665/Halle 1741).
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2 Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen.
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3 Zend nu uw Geest,
als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

PIANOSPEL

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 19 mei, 11.30 uur de ochtenddienst: Sam Van Leer
Schoonheid met een ziel
zondag 12 mei, 17.00 uur Martinikerk: Psalmenvesper
zondag 19 mei, 17.00 uur Nieuwe Kerk: Evensong

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 Stichting
Vrolijkheid, was € 141,15. De uitgangscollecte leverde € 159,22 op.
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 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
Matty Metzlar, tel. 06-50296119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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What’s your Europe?

New perspectives for the European Union.
Brexit, populism … The actual developments don’t bring a positive image
of the European Union. But is it really that bad? What are the challenges
and chances, especially for young people in Europe today?

16
Dr. Pier Domenico Tortola PhD, Assistant Professor at the Centre for the
Study of Democratic Cultures and Politics, will talk about these and other
European issues, a week before the European elections.
The meeting is organized by the GSp, Groningen Student platform for
Philosophy and Religion. SKLO building, Kraneweg 33. Admission free.
Tuesday 14 May - Kraneweg 33 - 20.00 hrs
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Spoor van Licht

Op donderdag 16 mei 2019 is er een Spoor van Licht in de Martinikerk.
Laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek en kaarslicht ...!
Spoor van Licht, een interkerkelijk initiatief, is een terugkerend evenement
dat schittert van eenvoud. Kaarsen, live muziek op de achtergrond, de
mogelijkheid tot het vragen van gebed en een afsluiting met een kort
avondgebed. Wees welkom tussen 19.30 uur en 22.00 uur, om een kaarsje
aan te steken, te luisteren naar muziek en een moment van rust te ervaren!
donderdag 16 mei - Martinikerk - 19.30-22.00 uur

Contact en informatie
Info Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je terecht
op www.martinidiensten.nl Voor resterende vragen: mail ons via
info@martinidiensten.nl 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

