Viering van de zondag
30 juni 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp. “Leven met aandacht” is het thema van de laatste twee vieringen tot
aan de zomer. Er worden verschillende kunstvormen gebruikt zoals poëzie,
beeldende kunst en muziek. Vanochtend ligt het accent bij het horen en
luisteren … naar woorden, muziek en stilte.
Het gedicht “Er is nog zomer” van Judith Herzberg past prachtig bij deze
laatste viering voor de zomer. Het koor zal deze tekst zingen op muziek
van Wick Gispen.
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.
Deze dienst is voorbereid met Door Boven, Anneke Garmann, Jacobine
Gelderloos en Tim Smid van de Werkgroep Martinidiensten.
Het Koor van het GSp staat onder leiding van Ton Tromp.
Annet Scholte speelt fluit.
Pianist is Jan de Roos.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
Het wordt stil in de kerk.
BEGROETING
Het OPENINGSLIED is “Uit honderd huizen hier gekomen” (tekst C. Remmers, melodie D. Koornstra) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 111.
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2 Wij willen bij elkander schuilen
verdriet alleen is vaak te groot;
een schouder om op uit te huilen,
een hand die droeve tranen droogt,
een hand die droeve tranen droogt.
Zo leren wij elkaar weer zingen,
getroost met wat het leven biedt.
Kom, laat ons weer opnieuw beginnen
op hoop van zegen: zing een lied,
op hoop van zegen, op hoop van zegen
zing een lied.
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3 Want hier en alom in den lande
gaan mensen vaak en fel te keer.
Ze maken vuisten van hun handen
en nodeloos doen wij ons zeer,
en nodeloos doen wij ons zeer.
Baan liever wegen uit dit heden,
geloof in wat je nog niet ziet
en sluit je aan bij onze beden
op hoop van zegen: zing een lied,
op hoop van zegen, op hoop van zegen
zing een lied.

KYRIE
Een van ons:

Barmhartige God,
wij bidden U voor de wereld waarin wij leven,
vol tegenspraak, vol verwarring over wat waar is,
en wat goed en rechtvaardig is.
Wij bidden dat U ons hoort,
dat uw hart is bij lijdende mensen.
Wij bidden om verlichting voor mensen die ontredderd zijn,
voor hen die niet weten waar zij nog zullen zoeken
naar een plek om te leven.
Hoor ons als wij tot U roepen:

Wij zingen een kyrie uit Iona, Lied 301K:

Ons GLORIALIED is Lied 305, “Alle eer en alle glorie” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).

>>>
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2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht
steek ons met uw stralen aan!

GROET
Voorganger:
Allen:

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

De Levende zal bij jullie zijn.
MOGE ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN ZIJN.

GEBED
LEZING UIT DE BIJBEL Psalm 19 (Nieuwe Bijbelvertaling)
[19]

1

Voor de koorleider. Een psalm van David.
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De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

6
3

de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
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Toch wordt er niets gezegd, geen woord
gehoord, het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.
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Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.
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De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.
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De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder:
licht voor de ogen.
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Het ontzag voor de HEER is zuiver,
houdt stand, voor altijd.
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
rechtvaardig, geheel en al.
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Ze zijn begeerlijker dan goud,
dan fijn goud in overvloed,
en zoeter dan honing,
dan honing vers uit de raat.
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Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
Maar wie kan al zijn fouten kennen?
Spreek mij vrij van verborgen zonden.
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Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
en bevrijd van grote zonde.
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.
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Wij ZINGEN “De hemel ontvouwt de glorie van God” (een bewerking van
Psalm 19 door H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p.
27.
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LEZING Marcus 12: 28-34 (Naardense Bijbelvertaling)
(28) Dan komt tot hem
een van de schriftgeleerden;
hij heeft hen horen redetwisten
en gezien dat hij hun goed geantwoord heeft;
hij stelt hem de vraag:
welk gebod is het eerste van alle?
(29) Jezus antwoordt: het eerste is
‘hoor Israël, de Heer is onze God,
de Heer is één;
(30) heb dan lief de Heer, je God
uit heel je hart, uit heel je ziel,
uit heel je verstand en uit heel je kracht!’
(31) Het tweede is dit:
‘heb je naaste lief als jezelf!’een ander gebod,
groter dan deze, is er niet!
(32) De schriftgeleerde zegt tot hem:
prachtig, leermeester!het is wáár wat u zegt, dat
hij de Ene is en dat er geen andere is;
(33) en dat hem liefhebben uit heel je hart,
uit heel je begrip en uit heel je kracht,
en de naaste liefhebben als jezelf
veel meer waard is dan alle
brandoffers en rookoffers!
(34) Jezus ziet hoe verstandig hij antwoordt,
en zegt tot hem:
je bent niet ver van het Koninkrijk Gods!
Toen heeft niemand het meer gewaagd
een vraag te stellen.

Wij ZINGEN Lied 323, “Hoor. Maar ik kan niet horen” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen). Het koor zingt couplet 1 en 2, allen 3.
1 Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

2 Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
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LEZING het gedicht “Zomernacht”, van Cor Jellema, uit Stemtest (2003)
Zomernacht
Doe nu eens even die gedachten dicht van je.
Denk nu eens liever niet na over morgen.
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen
een wie en hoezo en de kans op anders.
Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
Geeuw je een gat in het hart en proef het
zo rood als sap van bramen. Wees langzaam
door vogels gezongen het wordende licht.
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Annet Scholte bespeelt de FLUIT.
OVERWEGING
Wij luisteren naar PIANOSPEL.
Wij ZINGEN Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond
3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “Er is nog zomer” (tekst J. Herzberg,
muziek W. Gispen).
>>>
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Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.
VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,” waarop
wij zingend antwoorden met Lied 293, “Hoor mijn stem Heer”:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van brood
en wijn te vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Als wij weer het brood gaan breken”
(tekst W. van der Zee, melodie F.H. Geusebroek). Alle coupletten door allen.
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2 Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

3 Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

4 Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

Voorganger:

Gezegend zijt Gij, hart groter dan ons hart,
gezegend om uw Naam ‘Ik zal er zijn’,
om allen die U kennen en eren
al doende gerechtigheid,
die in hun midden de vreemdeling eren
zich ontfermen over hun naaste, recht doen de armen.
Gezegend zijt Gij
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want hij is uw stem, uw woord dat ons opricht,
uw oog en oor voor wat leeft in ons hart.
Geef dat wij hem in ons midden herkennen
die op de avond voor zijn dood
het brood nam, het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”

Allen:

Hij zegende ook de beker van dank, de wijn van vreugde,
Hij gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”
LAAT UW GEEST ONS WEERBAAR MAKEN
TEGEN ALLES WAT UW SCHEPPING
OMKEERT IN DUISTER,
TEGEN IEDER DIE MENSEN DE NACHT AANDOET
MAAK ONS VOORGOED TOT LICHAAM VAN CHRISTUS
HIER OP AARDE ONDER DE MENSEN.
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(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 dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen
en ontvang in deze tekenen
de kracht om je leven te kunnen leven,
de ziel van je bestaan, de vrede van Christus.

Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar
de “Vrede van Christus”.
Tijdens het delen van brood en wijn luisteren wij naar “La Berceuse” van
Gabriel Fauré (1845-1924), voor piano en fluit.
ZEGEN
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Over onze harten, onze huizen
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen, in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, in ons geloven
DE LIEFDE VAN GOD.
Aan ons eind en nieuw beginnen
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD, OM ONS
TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN. AMEN.
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Ons UITTOCHTSLIED is Lied 416, “Ga met God en Hij zal met je zijn”
(tekst J. Rankin, vert. G. Landman, muziek R. Vaughan Williams - RANDOLPH).

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

PIANOSPEL
Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.

15

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 1 september, 11.30 uur de ochtenddienst: Ynte de Groot
Schoonheid met een ziel
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 Oikocredit.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Roze Salon,
was € 83,95. De uitgangscollecte was € 76,80. De week ervoor werd
€ 416,78 bijeengebracht voor CliniClowns; de uitgangscollecte toen
bedroeg € 568,12. 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
Matty Metzlar, tel. 06-50296119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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Zomersluiting secretariaat

Het secretariaat van het SKLO/GSp is gesloten van 1 juli tot 12 augustus.

Pastorale aanwezigheid GSp, juli en augustus

Mocht je met een van de (studenten)pastores contact willen hebben tijdens
de vakantieperiode in juli en augustus, hieronder vind je het rooster van de
pastores die beschikbaar zijn:
1 tot 15 juli: Lense Lijzen, tel. 050-5260630
e-mail: l.j.lijzen@planet.nl
15 tot 22 juli: Pieter Versloot, tel. 050-5533861
e-mail: dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl
22 juli tot 5 augustus: Evert Jan Veldman, tel. 06-12587229
e-mail: e.j.veldman@home.nl
5 augustus tot 2 september: Matty Metzlar, tel. 06-50296119
e-mail: mattymetzlar@gmail.com

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 de website geen antwoord op kunt vinden, mail ons dan: 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

