Viering van
de Eerste Zondag na Pinksteren
19 juni 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze dienst van het GSp. Een
bijzondere dienst vandaag, omdat Tiemo Meijlink na ruim 19 jaar
studentenpredikant te zijn geweest, afscheid neemt en met pensioen gaat.
Daarom ook een bijzonder welkom aan de gasten die hier vandaag
aanwezig zijn.
Het is vandaag de eerste zondag na Pinksteren: het feest van de uitstorting
van de Heilige Geest. De lezingen voor deze zondag gaan over de
Wijsheid, die volgens het Bijbelboek Spreuken al van voor de schepping
aanwezig was bij God. Zo worden die twee met elkaar verbonden,
vandaag: Gods Geest en de wijsheid die zo’n belangrijk beginsel is van
en in onze wereld.
Deze dienst is voorbereid met Stineke Haas, Hans van der Veen
en Matty Metzlar.
Het Gelegenheidskoor staat onder leiding van onze twee vaste cantores:
Leo van Noppen en Ton Tromp.
Jan de Roos is de pianist, Henk de Vries de organist, Nicolette Kloosterman
speelt dwarsfluit.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
PIANOSPEL
BEGROETING
Wij zingen als OPENINGSLIED Lied 8A, “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is”
(een bewerking van Psalm 8 door K. Deurloo, melodie T. Tallis/Ravenscroft’s Psalter
1621). Het koor zingt couplet 2 en 5, allen 1, 3, 4 en 6.
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2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
3 Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind,
dat Gij het kent en zo bemint.
4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna godd'Iijk groot.
5 Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.

6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aard' is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA
Na het gesproken kyrie-gebed zingen we Lied 299D, het Kyrie en het Gloria
uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking W. Barnard en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel).
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DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Spreuken 8:1-4;12-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)
[8]
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Roept Wijsheid niet,
laat Inzicht haar stem niet horen?
Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg,
bij het kruispunt van de wegen.
Bij de poorten van de stad, bij de ingang,
bij de toegangswegen klinkt haar stem:
‘Mensen, tot jullie roep ik,
ik richt mij tot iedereen.
Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad,
door overpeinzing vind ik kennis.
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
leugens en het kwaad.
Bij mij vind je beraad en overleg,
ik heb inzicht, ik heb kracht.
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We ZINGEN nu Lied 846, “De wijsheid van voor alle tijden” (tekst J. Wit,
melodie T. de Marez Oyens). Het koor zingt couplet 1, allen 2 en 3.
1 De wijsheid van voor alle tijden
spreekt luid en dringend haar woord.
Zij wacht waar de wegen zich scheiden,
zij komt en klopt aan de poort.
Zij is op de hoogten getreden,
zij roept op de pleinen der steden
en al wie oren heeft hoort.

3 Met mij ging de Vader te rade
nog eer Hij iets deed ontstaan.
ik schreed lang de hemelse paden
de zon, de sterren vooraan.
Eer God nog hun weg had beschreven,
heeft Hij tot prinses mij verheven.
De eeuwen kennen mijn naam.
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TWEEDE LEZING Spreuken 8:22-31 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht,
nog voor er heuvels waren.
De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.

We ZINGEN de resterende coupletten van Lied 846, “De wijsheid van
voor alle tijden” (tekst J. Wit, melodie T. de Marez Oyens). Het koor zingt
couplet 4, allen couplet 5 en 6.
4 In mij had de Koning behagen
die alles schoon heeft gesticht.
Ik was het vermaak van zijn dagen,
terwijl ik speelde in 't licht.
Ik daal tot de mensen uit den hoge,
opdat ik zijn hart en zijn ogen
op 's Heren koninkrijk richt.’
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6 Ja, hier is het leven te winnen
dat opweegt tegen de dood,
de dienst van de hemelse minne
die God van oudsher gebood,
de stralende vrouwe, de schone,
de wijsheid die bij u wil wonen
en zelf aan tafel u noodt.

DERDE LEZING 1 Korintiërs 1:22-31 (Nieuwe Bijbelvertaling)
De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor
heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken,
is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan
mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.
26
Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel
die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel
die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas
is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de
wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in
de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft
God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich
tegenover God op iets beroemen. 30 Door hem bent u één met Christus Jezus,
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die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig
en heilig en door hem worden wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven
staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

ORGELIMPROVISATIE bij de schriftlezingen door Henk de Vries
OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Als ZONDAGSLIED zingen wij Lied 848, “Al wat een mens te kennen zoekt”
(tekst H. Jongerius, melodie Scottish Psalter 1634 – CULROSS). Het koor zingt
couplet 1 en 3, allen 2, 4 en 5.
1 Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
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5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Door Boven van de Werkgroep Diaconaat.
NB De aansluitende tweede collecte is de gebruikelijke uitgangscollecte,
die bestemd is voor de continuïteit van deze vieringen in de Martinikerk.
In verband met de extra kosten voor deze bijzondere dienst rekenen we
graag op uw feestelijke bijdrage.
Tijdens de collecte zingt het koor het motet “New readings” (tekst
G.M. Hopkins, muziek L.M. van Noppen).
Although the letter said
On thistles that men look not grapes to gather,
I read the story rather
How soldiers platting thorns around CHRIST'S Head
Grapes grew and drops of wine were sped.
Though when the sower sowed
The wingèd fowls took part, part fell in thorn
And never turned to corn,
Part found no root upon the flinty road, –
CHRIST at all hazards fruit hath shewed.

Hoewel de Schrift zegt dat je van distels
geen druiven kunt oogsten, lees ik daar
veeleer hoe, toen soldaten doornen
vlochten rond CHRISTUS’ hoofd, er
druiven groeiden en druppels wijn
naar buiten werden geperst.

Ofschoon, toen de zaaier zaaide, de vogels
een deel opaten, een deel tussen de doornen
viel en nooit uitgroeide tot graan, een deel
geen wortel kon schieten op de stenen, –
heeft CHRISTUS ondanks alles vrucht gedragen.

From wastes of rock He brings
Food for five thousand: on the thorns He shed
Grains from His drooping Head;
And would not have that legion of winged things
Bear Him to heaven on easeful wings.

In een rotsige woestenij vindt Hij voor vijfduizend man te eten: op de dorens liet Hij
graankorrels vallen van zijn neerhangende
hoofd; en stond niet toe dat het gevleugelde
legioen Hem op vleugels van vrede
naar de hemel zou dragen.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368G, “Adem van
God, vernieuw ons bestaan” (melodie J.D. van Laar):
>>>
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DE 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.
Voorganger:

Eeuwige, onze God,
U komt onze dank toe, overal en altijd.
Want als kracht van omhoog, als vuurgloed van liefde,
als stem in onze stilte, als leven voor de doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem: tegenwind en weerwoord
in een harde en liefdeloze wereld.
Daarom zingen en bidden wij U toe
met allen die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield.

Wij zingen het TAFELLIED, “Moge ons voor waar verschijnen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 452.

Allen
(melodie A):

2 Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
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niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.

Melodie A; Solo:
4 Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.
Allen
(melodie A):

5 Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

Voorganger:

God van liefde en barmhartigheid,
op deze tafel staan brood en wijn,
tekenen van uw verbond met ons.
Wij vragen U: Laat ons delen in dat verbond,
help ons dat uw barmhartigheid ook groeit in ons
dat liefde groeit tussen mensen
zoals dat begonnen is bij uw Zoon Jezus Christus.
Die in de nacht waarin hij werd verraden en verloochend,
een brood nam, daarvoor dankte, het brak
en het aan zijn leerlingen gaf, met de woorden:
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“Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt,
doet dit om mij te gedenken”.
En op dezelfde wijze nam hij de beker, dankte daarvoor,
en gaf deze aan zijn leerlingen, met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken”.

Allen:
Voorganger:

Zijn dood gedenken wij.
Zijn opstanding belijden wij.
Zijn toekomst verwachten wij.
MARANATHA. JA HEER, KOM SPOEDIG!
Zend uw Geest en schenk ons zo uw wijsheid,
maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met hem en met elkaar
als een volk van getuigen,
een gemeenschap van liefde,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig.
Zo bidden wij, met alle mensen van vroeger en nu:

(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 liefde van Jezus Christus.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij “Spiritus Jesu Christi”
(muziek J. Berthier), een lied uit de gemeenschap 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.

Als SLOTLIED zingen wij Lied 687, “Wij leven van de wind” (tekst J. Zijlstra,
melodie J. Crüger). Allen zingen couplet 1 t/m 3.
>>>
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2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

ORGELSPEL
U wordt verzocht weer plaats te nemen op de stoelen voor een tweetal korte
toespraken en informatie over de verdere gang van zaken deze middag.
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 23 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 16 juni, 17.00 uur Nieuwe Kerk: Evensong
zondag 30 juni, 17.00 uur Martinikerk: Gregoriaanse vesper

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 ‘t Toentje, was
€ 142,24. De uitgangscollecte was € 213,20. Op 9 juni leverde de
uitgangscollecte € 81,45 op. 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

