Viering van zondag Reminiscere,
tweede zondag van de Veertigdagentijd,
8 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 Stineke Haas en Tim Smid van de Werkgroep
Martinidiensten.
Het Martiniorgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 221, “Zo vriendelijk en veilig als het licht”
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

BEGROETING
Wij ZINGEN Lied 25A, “Mijn ogen zijn gevestigd“ (tekst W. Barnard,
bij Psalm 25:1-6; melodie Straatsburg 1539/Genève 1542/1551).
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2 Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

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 U dat uw oog op ons rust,
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 plaats van leven.
Hoor ons als wij tot U roepen om ontferming.

Wij ZINGEN Lied 281, “Wij zoeken hier uw aangezicht” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie B. Luard-Selby).
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2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

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
LEZING UIT DE BIJBEL Exodus 24:12-18 (NBV)
De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal
ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om
het volk te onderrichten.’ 13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van
God op. 14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur
blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot
hen wenden.’
15
Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16 de majesteit
van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de
zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de
majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging
Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig
nachten bleef hij op de berg.

Wij ZINGEN Lied Lied 542, “God roept de mens op weg te gaan”
(tekst H. Jongerius, melodie Este’s Psalter 1592 - WINCHESTER OLD).
>>>
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2 Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4 Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heil’ge Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

LEZING UIT DE BIJBEL Matteüs 17:1-9 (NBV)
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
3
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.
4
Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u
wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’
5
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over
hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer
en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei:
‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer,
Jezus was alleen.
9
Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat
jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’

Eeuwe Zijlstra IMPROVISEERT op het Martiniorgel.
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OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
Wij ZINGEN Lied 538, “Een mens te zijn op aarde” (tekst W. Barnard,
melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551).

2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
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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 musiceert Eeuwe Zijlstra op het grote Martiniorgel.
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.
TAFELGEBED
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

De Heer zij met jullie.
GODS GEEST ZIJ IN ONS MIDDEN.
Heft jullie harten omhoog!
WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD.
Laten wij danken de Eeuwige, onze God.
HET PAST ONS DE EEUWIGE TE DANKEN.
U danken wij, Eeuwige,
want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood.
Gij hebt ons geroepen om op uw weg te gaan
door water en woestijn, naar het land van uw belofte.
Gij hebt ons antwoord gegeven als wij tot U riepen.
Zo gaat Gij met ons mee op de weg van ons leven,
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een barmhartige God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft en onze kwetsbaarheid draagt,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Wij zingen het TAFELLIED “Avondmaal ter heiliging” (tekst H. Oosterhuis,
naar ‘O Sacrum Convivium’; melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek,
p. 633.; Eeuwe speelt het eerst op Martiniorgel, daarna zingen wij allen.

Voorganger:

Gezegend zijt Gij, o God,
en gezegend is hij die komt in uw naam,
Jezus Messias, die de zoon des mensen is
en zich vernederd heeft
tot in het verdriet en de dood van deze wereld.
Hij is geworden tot ons brood op onze levensweg.
Met zijn leven heeft hij onze beker gevuld.
Hij is voor ons een gids geworden op de weg ten leven.
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:
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“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”
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.”

Voorganger:

Om de vrede van God die hij belichaamde, bidden wij,
om zijn Geest bidden wij,
om zijn opstanding in ons bidden wij.

Wij zingen het Onze Vader (muziek G.J. Niemeijer):
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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.

Bij het overhandigen van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar
de “Vrede van Christus”.
Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Eeuwe Zijlstra
op het grote Martiniorgel.
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 SLOTLIED is Lied 536, “Alles wat over ons geschreven staat”
(tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens).

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.

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 15 maart, 11.30 uur, Morning Prayer: Rudolf Oosterdijk
Schoonheid met een ziel
zondag 8 maart, 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper
zondag 15 maart, 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Proatbus.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Opstap, was
€ 135,90. De uitgangscollecte was € 112,15. 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. 06-50296119, 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 info@martinidiensten.nl Wij nemen dan contact met je op.
Wees van harte 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.

Vanmiddag

Martinilunch

Van harte bent u uitgenodigd om aansluitend aan de viering van
vanochtend 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.
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.
zondag 8 maart - ca. 13.00 uur - Martinikapel
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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

