Viering van
de 12de zondag na Pinksteren,
1 september 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 Stineke Haas en Dorine Wijmenga
van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Ynte de Groot.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 217, “De dag gaat open voor het Woord des
Heren” (tekst O. Swagemakers, melodie W. Mesdag). Cantorij couplet 1, allen
de overige coupletten.
1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
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3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

BEGROETING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Voorganger:

Allen:

Eeuwige, onze God,
Gij hebt het licht geschapen
en geeft adem aan al wat leeft.
Wij bidden: wend U tot ons,
verdrijf het duister uit ons hart
en doe ons opademen,
dat wij U en elkaar nieuw zullen kennen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Wij ZINGEN nu de Psalm van deze zondag, Psalm 146 berijmd (melodie
Genève 1562). Cantorij couplet 1; allen couplet 3, 4 en 5.
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
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4 Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

SMEEKGEBED
Een van ons:
KYRIE en GLORIA

5 Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

. . . zo roepen wij en zingen:
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED . . . besloten met
Voorganger: Door Jezus Christus, onze Heer.
Allen:
AMEN.
EERSTE LEZING Deuteronomium 24:17-22 (NBV)
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u
het overkleed niet in pand nemen. 18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte
totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen
en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20 En
wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of
u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 21 En
wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De
rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 22 Bedenk dat u zelf slaaf bent
geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.
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We ZINGEN het lied “Leef niet alsof gij nimmermeer zult sterven” (tekst
J.W. Schulte Nordholt, melodie H. Strategier) uit De woorden gezongen.
Cantorij couplet 1 en 4; allen 2, 3 en 5.

EVANGELIELEZING Lucas 14: 12-24 (NBV)
Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd
aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw
verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen

8
uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen
voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de
opstanding van de rechtvaardigen.’
15
Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem:
‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16 Jezus
vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit.
17
Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden
om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een
begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht,
die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet
aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren;
tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben
pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen
was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei
tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen
en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam
melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de
heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig
iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van
degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
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We ZINGEN Lied 991, “De eersten zijn de laatsten” (tekst W. Barnard,
melodie F.A. Mehrtens). Cantorij couplet 1, 3 en 5; allen 2, 4, 6 en 8.
1 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

3 Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.
4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

5 Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
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COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door een lid van de
Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij “Singet dem Herrn ein neues Lied” van
Heinrich Schütz (1585-1672), een berijming van Psalm 96 door Cornelius
Becker (1561-1604).
Singet dem Herrn ein neues Lied,
all Welt soll fröhlich singen mit
zu Ehrn dem Herren, unserm Gott,
lobt seinen Namen früh und spat.

Des freue sich des Himmels Thron,
die Erde sei fröhlich davon,
das Meer soll auch mit brausen drein,
und was drin ist, soll fröhlich sein.

Es fürcht den Herren alle Welt,
zu seinem Dienst und Lob bestellt,
unter den Heiden sag man frei,
daß Gott eins Reiches König sei.

Der Herr kommt als ein Richter wert,
Zu richten recht den Kreis der Erd,
ihr Völker, bringt dem Herren her
Furcht und Anbetung, Preis und Ehr.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368E (tekst H. Jongerius,
melodie gregoriaans – ‘Attende Domine’):

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.
Terwijl de kring wordt gevormd, zingen we als TAFELLIED Lied 229, “Gezegend zijt Gij, eeuwige God” (tekstbew. S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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TAFELGEBED
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Verheft uw harten!
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
Laten wij danken de Heer, onze God.
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN.

Het tafelgebed wordt zingend voortgezet met Lied 403D, “Die wij kennen
als een Vader” (tekst S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).

Voorganger:

Voorganger:

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake
bracht in een mensenkind, een broeder -

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid,
uw liefde, Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
Allen (zingen): GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
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Voorganger:

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade
zingen wij hier:
Allen (zingen): GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Voorganger:

Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne,
dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.

Voorganger:

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruitgaat.
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Voorganger:

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst.
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

Voorganger:

Erfgenamen van zijn vrede,
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn,
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.
Allen (zingen): GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
(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
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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.
VREDEGROET
Voorganger: De vrede van de Heer zij met u allen.
Allen:
ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U.
Voorganger: Groet ook elkaar met zijn vrede.
(Wij wensen elkaar de vrede van Christus.)

NODIGING
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de goedheid van de Eeuwige God,
en de liefde van Jezus Christus.

Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het grote
Martiniorgel.
SLOTGEBED
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.

Ons SLOTLIED is Lied 416, “Ga met God en Hij zal met je zijn” (tekst
J. Rankin, vert. G. Landman, muziek R. Vaughan Williams - RANDOLPH).
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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.

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 8 september, 11.30 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De opbrengst van de collecte van 30 juni jl., voor OikoCredit, was
€ 166,00. De uitgangscollecte leverde € 167,00 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 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. 06-5029 6119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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!
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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.

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
in de traditie van het Liedboek 1973 en Zingend Geloven, terwijl daarnaast
de Engelse en Duitse liturgische muziek geregeld aan bod komen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLO-pand,
Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst in de Martinikerk. Voor informatie kun je altijd na de dienst iemand van de cantorij
aanspreken, of op een later tijdstip bellen met de cantor, tel. 5270401.

7/9 Huwelijksviering Henk de Vries en Yellie Alkema

Op zaterdag 7 september om 15:30 uur (inloop vanaf 15:00 uur) is in de
Martinikerk een bijzondere muzikale dienst ter ere van het huwelijk van
Henk en Yellie. Als vaste Martinidienstganger bent u namens het bruidspaar
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Henk is sinds drie jaar
verbonden aan de Martinidiensten als organist en Yellie is een aantal jaren
actief geweest in de Werkgroep Martinidiensten. Beiden zijn betrokken bij de
organisatie van de Engelstalige Morning Prayers die vanaf heden elke derde
zondag van de maand plaatsvinden in de Martinikerk.
Vriendelijk verzoek om uiterlijk 3 september een bericht te sturen naar
Yellie.Henk@gmail.com als u er 7 september bij wilt zijn. Dit in verband met
het aantal zitplaatsen. Van harte welkom!
zaterdag 7 september - 15:30 uur - Martinikerk
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10/9 Startavond GSp

Van harte welkom op de startavond van het GSp. Op deze avond komen
we voor het eerst bij elkaar en kun je kennis maken met het GSp en de
vaste bezoekers. Tijdens deze avond zal ook het nieuwe bestuur zichzelf en
hun plannen voor het komende jaar presenteren en nemen we afscheid van
het oude bestuur. We beginnen met een maaltijd, traditiegetrouw gekookt
door de studentenwerkers, en later die avond belanden we vanzelf een keer
aan de bar! Als je van plan bent om te komen, graag een mailtje naar:
info@gspweb.nl Vermeld ook even of je mee wilt eten. De maaltijden zijn
vegetarisch. Een maaltijd kost gemiddeld tussen de 2 en de 3 euro.
dinsdag 10 september - 18:30 uur - Kraneweg 33

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.
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

