Viering van
de 13de zondag na Pinksteren,
8 september 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
De dienst is voorbereid met Martin de Bruijn en Hans van der Veen.
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Ton Tromp.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
Ons INTOCHTSLIED is Lied 647, “Voor mensen die naamloos” (tekst
H. Jongerius, melodie J. Raas).

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
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verschijnt hier een teken,
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.
3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.
4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
DREMPELGEBED
We zingen Lied 294, “Wees hier aanwezig” (tekst Psalm 80:4,8,
melodie IWVL).
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KYRIE en GLORIA
Voorganger: Laten we de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid is eindeloos.
We zingen “Kyrie eleison” (tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal).
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Als Gloria zingen we Lied 150B, “Alles wat adem heeft, love de Heer” (Psalm 150
in de vertaling van I.G.M. Gerhardt en M.H. van der Zeyde; melodie A. Oomen).
M.b.t. refrein: 1.Koor; 2. Allen.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GEBEDSGROET
Voorganger: De Eeuwige zal bij u zijn.
Allen:
OOK U ZAL GOD BEWAREN.
GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING 1 Samuël 16:1-13 (NBV)
De HEER vroeg aan Samuël: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als
koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar
Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan
ik dat nu doen?’ wierp Samuël tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’
De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om
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de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten
weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.’ 4 Samuël
deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de
oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen
slecht teken?’ 5 ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuël. ‘Ik ben gekomen om de HEER
een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï
en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij
hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar
klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen
Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem
afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar
de HEER kijkt naar het hart.’ 8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuël
voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma
voor, maar weer zei Samuël: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde
Isaï zijn zeven zonen aan Samuël voor, maar telkens zei Samuël dat dit niet degene
was die de HEER gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u heeft?’ vroeg hij. ‘Nee,’
antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen
zei Samuël tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd
voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar
en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13 Samuël
nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan
was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuël weer
naar Rama.

We ZINGEN “Voor kleine mensen is hij bereikbaar” (tekst naar Psalm 72,
bewerking H. Oosterhuis en M. van der Plas, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld
Liedboek, p. 76.
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Koor:
Allen:
Koor:

Allen:
Koor:

Allen:

Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven, onvergankelijk als de zon.
VOOR KLEINE MENSEN …
Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal Hij komen,
en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
VOOR KLEINE MENSEN …
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede van mens tot mens.
VOOR KLEINE MENSEN …

OVERWEGING
STILTE
We ZINGEN het lied “Ik geloof in Eén” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 160.
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Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
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Tijdens het collecteren zingt het koor “Delf mijn gezicht op” (tekst
H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) uit Verzameld Liedboek, p. 744.
1 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mijn vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
2 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

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, “Gezegend zijt Gij, levende God” (tekst
H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 670.
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Voorganger:

Die in de nacht dat Hij werd overgeleverd
een brood nam, het brak en zei:
“Dit is mijn lichaam voor jullie.”
Zo nam hij ook de beker, gaf hem rond en zei:
“Doe dit om mij te gedenken.”
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Telkens als wij samenkomen rond de tafel
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij U onszelf aan en al wat van ons is,
geschonden en geheeld, gehavend en geliefd,
en wij bidden:
geef ons uw Geest,
de liefdeskracht waaruit Hij heeft geleefd,
dat wij elkaar nabij zijn, behoeden en bewaren
op onze weg naar U en uw Rijk
God van liefde, God van mensen –
van ons allen hier bijeen –
Wij zeggen U dank en zegenen uw Naam.
Want uit U is de toekomst,
het leven in vrede, de aarde in het licht,
waar wij om bidden met de woorden:
Wij zingen “Onze Vader in de hemel” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 849.
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Voorganger:

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en recht en liefde is,
genoeg voor allen.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we een lied uit de traditie van
Taizé: “Let all who are thirsty come”.
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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 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon”
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) .

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdwenen -
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de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen and´re mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3 Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in ‘t verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt hij zal zijn ogen niet geloven.

PIANOSPEL

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

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 15 september, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 8 september, 17.00 uur Martinikerk: Psalmenvesper
zondag 15 september, 17.00 uur Nieuwe Kerk: Evensong
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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Oiko Credit.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Waddenvereniging,
was € 152,08. De uitgangscollecte leverde € 144,50 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. 06-50296119, 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!
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
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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.
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: gspkoor.nlnet.org

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: 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

