Viering van zondag Invocabit,
1 maart 2020
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
Wij proberen onze diensten zó vorm te geven dat ze mensen in al hun
verscheidenheid aanspreken: reguliere bezoekers en passanten, als mensen
die zoeken naar de inspiratie en de actualiteit van een oud verhaal. We zijn
mensen – modern, open-minded en van alle leeftijden – die midden in het
leven staan en die samen deze gemeente vormen. Graag leggen wij
verbinding tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We zien geloven als een werkwoord en we streven
ernaar te groeien in ons persoonlijk en gelovig leven. Ook bij het samen
delen van brood en wijn bent u van harte welkom!
De dienst is voorbereid met Lies Hoexum en Aly Jellema.
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Pieter Pilon.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
Het INTOCHTSLIED is “Veertig dagen nog tot pasen” (tekst M. de Bruijne,
melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 703. Het koor zingt de
coupletten, allen het refrein.
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BEMOEDIGING en DREMPELGEBED (Kyrie)
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen:
EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
We zingen nu “Onze hulp in de naam van de Heer” (tekst H. Oosterhuis, melodie
H. Heuvelmans) uit Verzameld Liedboek,p. 678.
>>>
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De Levende zal bij jullie zijn.
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN.

GEBED
EERSTE LEZING Jesaja 58:1-9 (NBV)
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Roep luidkeels, zonder je in te houden,
verhef je stem als een ramshoorn.
Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend,
aan het volk van Jakob zijn zonden.
Zeker, ze zoeken mij dag aan dag,
vol verlangen om te ontdekken wat ik wil,
zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft
en het recht van zijn goden niet verzaakt.
En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften
en verlangen naar Gods nabijheid.
‘Waarom ziet u niet dat wij vasten,
en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’
Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven
en jullie arbeiders afbeulen,
omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën
en vol vuur met elkaar op de vuist gaan.
Als je op die manier vast,
wordt je stem niet gehoord in de hemel.
Zou dat het vasten zijn dat ik verkies?
Is dat een dag van onthouding:
dat iemand het hoofd buigt als een riet
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?
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Noemen jullie dat soms vasten,
is dat een dag die de HEER behaagt?
6
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Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’

We ZINGEN Lied 537, “Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft”
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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2 Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
"Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt,
durf ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet
en durf uw vasten niet vertrouwen".

TWEEDE LEZING Matteüs 4:1-11 (NBV)
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel
op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had
gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u
de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar
Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam
de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de
tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar
beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op
hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus
antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’
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De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem
alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als
u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan!
Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’
11
Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor
hem te zorgen.

We ZINGEN Lied 539, “Jezus, diep in de woestijn” (tekst H. Lam, melodie
W. ter Burg). Het koor zingt couplet 2 en 4, allen 1, 3 en 5.
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2 Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker.
3 Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.
4 Jezus zei: “Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
‘Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven’.”
5 Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd met
Gods woorden wagen.

OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
Wij ZINGEN Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon”
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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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 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.

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 Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “Liefde heeft geen longen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 802.
Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen, klimt over steile hoogten.
Korte, lange, vlagen kussen, zwermen zoenen noem je liefde
dat betonnen knoesten twijgen, groen blad, rooie wangen krijgen.
Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot zij zingen,
stenen kloven tot zij stromen.
Maar ook cederhoven planten, rozenperken in woestijnen, noem je liefde.
Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde,
en de zon, met al zijn felle zachte stralen, vuursteen tussen diamanten.
Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten,
maar zij treedt je tot je wijn bent,
maar zij kneedt je voor elkaar tot daag’lijks brood.
Liefde heeft geen hart, geen schoot,
maar je wordt uit haar geboren tot je dood.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”, waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer U om” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 214:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van brood
en wijn te vieren.
We bidden het tafelgebed (tekst S.L.S. de Vries):
Voorganger: U moeten wij danken, Heer, voor het leven zelf:
een gave van uw hand!

11
Elke dag opnieuw mogen wij uw goedheid verzamelen,
ons laven aan U als een bron waaruit wij leven.
In de schraalheid en leegte, in het hart van de woestijn
ontdaan van valse veiligheid, ontvouwt Gij een weg.
Gij geeft U te kennen in woorden van leven,
een bron die niet opdroogt.
Zovelen hebben daaruit gedronken
en wij willen gaan de weg die zij gingen.
Gezegend om Hem, de mens die U diende,
woestijnen trotseerde, op U bleef vertrouwen.
Doe Hem voor ons leven als wij u beproeven
met heel onze onmacht.
Maak Hem tot ons manna, onze bron, onze rots.
Want Hij zal ons laven
zoals in die nacht van zijn overlevering
waarin hij het brood heeft genomen,
daar de dankzegging over heeft uitgesproken,
het gebroken heeft en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
“Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis.”
Die ook de beker heeft genomen,
daar de dankzegging over heeft uitgesproken,
hem heeft rond gegeven en gezegd:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken.”
We zingen het tafellied “Telkens als wij eten van dit brood”(tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Zangen van zoeken en zien, 643.
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Wij zingen nu “Onze Vader” (melodie P. Rippen).

>>>
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NODIGING
Voorganger:

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.
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Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar
de ‘Vrede van Christus’.
Tijdens het delen ZINGEN wij “Eat this bread” uit de traditie 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.

Het SLOTLIED is Lied 536, “Alles wat over ons geschreven staat”
(tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens). Koor couplet 2, allen 1, 3 en 4.
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2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

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 8 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 1 maart, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst
zondag 8 maart, 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Opstap.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Chavah, was
€ 116,15. De uitgangscollecte was € 111,22. 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:
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
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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.

Vespers in de Veertigdagentijd

Gedurende de veertigdagentijd houdt het Stadsklooster samen met de
Martini-wijkgemeente en de Nieuwe Kerk op iedere woensdagavond
een vesper.
Deze vespers vinden plaats in het Hoogkoor van de Martinikerk en twee
keer (op 11 maart en 8 april) in de Nieuwe Kerk.
Het thema van deze serie vespers is "de zeven werken van barmhartigheid"
De aanvangstijd is 19.30 uur. Van harte welkom!
elke woensdag - 19.30 uur - Martinikerk / Nieuwe Kerk

8/3 Martinilunch

Van harte bent u uitgenodigd om aansluitend op de ochtendviering
van 8 maart a.s. deel te nemen aan de Martinilunch in de kapel van
de Martinikerk.
Als bestuur van de Martinidiensten hebben we ons tot doel gesteld minimaal
twee keer per jaar aansluitend aan de dienst iets te organiseren dat ook
voor meer onderlinge binding kan zorgen tussen de bezoekers van de
Martinidiensten.
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Tijdens de lunch willen we met jullie graag drie dingen bespreken:
- terugblik op ¾ jaar Martinidiensten ‘nieuwe stijl’ (gekenmerkt door
onder meer veel gastvoorgangers, de spilfunctie voor de dienstdoende
WGM-ers en eens per maand een Morning Prayer);
- vooruitblik: inventarisatie wensen / suggesties vanuit de bezoekers;
korte termijn: wie wil meedenken over / meewerken aan de invulling
van de themavieringen in de weken na Pasen? Het thema zal kort
worden toegelicht door Matty Metzlar.
In verband met de inkoop is het handig als wie van plan is te komen,
dat na afloop van deze dienst even aangeeft op een lijst die bij de
koffie klaar ligt of mailt naar info@martinidiensten.nl
zondag 8 maart - ca. 13.00 uur - Martinikapel

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 of de dirigent aan.
Het Koor van het GSp heeft een eigen website, te bereiken via de
website van het GSp (onder ‘Koren’), of rechtstreeks op het adres:
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 dan via
info@martinidiensten.nl
Facebook
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten:
www.facebook.com/martinidiensten
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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

