Viering van de
twintigste zondag na Pinksteren,
18 oktober 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.
De dienst is voorbereid met Stineke Haas van de Werkgroep
Martinidiensten.
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Pieter Pilon.
Het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Ivo de Jong.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het INTOCHTSLIED is “Geest van God, wees hier aanwezig” (tekst
D. van der Kolk, melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 95.
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2 Hier zijn wij, bijeengekomen,
uit de wereld van vandaag,
uit de wereld die ons mensen
voedsel geeft, bewaart en draagt.
De zorg om haar kan ons bezwaren,
Geest van God, verlicht ons dan.

BEGROETING en VOTUM
Voorganger: Wij kregen tijd van leven:
Gij brengt ons steevast aan het licht.
We ademen licht; het bezielt ons - we raken elkaar.
Allen:
WEES KRACHT, DAT WIJ MOEDIG
EN ZACHT DURVEN ZIJN,
ZING IN ONS - DAT WE LEVEN VOELEN BEWEGEN.
Voorganger: Wees licht - dat we blij en bij blijven vuur,
dat we elkaar aansteken .
Allen:
BRON, WAAR WE LEVEND WATER VINDEN;
VEERKRACHT, DAT WE OP DURVEN STAAN.
Voorganger: Noem ons bij onze diepste naam,
Allen:
OPDAT WIJ LEVEN ZULLEN ZOALS JIJ BEDOELDE
TOEN U ONS TIJD VAN LEVEN GAF.
KYRIE
Na elke gebedsintentie zingt het koor een kyrie uit de traditie van Taizé:
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Ons GLORIA is “Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam” (een bewerking
van psalm 8 door H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) uit Verzameld Liedboek,
p. 12.

`
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
EERSTE LEZING

het gedicht ‘Ontmoeting’
van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)

Het park is overjarig goud van lof
Een hulde aan het sterven dat zo schoon
En edel is. Gezegend zij het stof
Dat God bedoelt. Gezegend God de Zoon
Die wandelt door de herfstelijke hof.
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Misschien komt men hem op een zijpad tegen
En is hij dan weer anders dan men dacht,
Een god van licht met een geluid van regen
Rondom hem heen en achter hem de nacht.
Maar men herkent elkaar en noemt de namen
En alles is zoals men het verwacht.
Adam keert weer, hij hoeft zich niet te schamen.
Het koor ZINGT het lied “In de stilte kan ik horen” (tekst en melodie
C. Fictoor) uit Zangen van zoeken en zien, 615.
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TWEEDE LEZING Psalm 65 (vertaling I.G.M. Gerhardt en M.H. van der Zeyde)
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Voorganger:

Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

U gewijd zijn stilte en lofzang,
O God die woont op de Sion *
ingelost de gelofte aan U.
O hoorder van het gebed *
de sterveling moet treden voor U.
had het kwade macht over mij *
Gij verzoent wat wij hadden misdreven.
Gelukzalig die Gij verkiest,
die Gij noodt in uw hoven te wonen; *
in ons daalt de weldaad van uw huis,
de heiligheid van uw tempel.
Ontzagwekkend, de gerechtigheid zelf,
komt uw woord tot ons, God die ons redde, *
toeverlaat – tot de einden der aarde,
tot de verste grenzen der zee.
Gij wiens kracht het gebergte gegrond heeft, *
die omgeven zijt door uw almacht.
die het grommen der zeeën bedaart,
het donker gegrom van hun golven,*
de morrende opstand der volken.
De verste bewoners der aarde *
vervult het ontzag voor uw tekenen;
waar de morgen zich opent, de avond, *
wekt Gij de bazuintoon.
Tot de aarde komt Gij, geeft haar groeikracht,
rijkdom geeft Gij die zich vermeerdert: *
want de beek van Gods regen vloeit over.
Zo geeft Gij het graan zijn begin,
schept Gij het begin op de akker, *
drenkt de voren, effent het ploegland,
maakt met zware regens het willig. *
En Gij zegent wat gaat ontkiemen.

8
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

En dan kroont Gij het jaar met uw gaven; *
welig groeit waar Gij trad het gewas
heerlijk groent het gras van de steppe *
en der heuvelen dracht is een feest.
Overdekt zijn de velden met schapen
en de dalen dragen het graan. *
Waar de vreugderoep is tot elkaar en het zingen.

Jan de Roos speelt nu een ORGELIMPROVISATIE bij Psalm 65.
DERDE LEZING Matteüs 22:15-22
Debat met farizeeën, herodianen en sadduceeën
Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een
uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen
met een aantal herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u
oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We
weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar
de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te
betalen of niet?’ Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me
op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een
denarie aan. Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het
opschrift?’ Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan
wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze
waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

Het koor ZINGT 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.

OVERWEGING Gezicht en Masker
met daarin het lied “Afgrond van Licht”
(tekst I.M. de Jong, muziek A. van Rossem)

Hard tegen hart, ijs met mijn eis tegemoet
omdat ik maar al te goed
meen dat ik weet wie ik ben en
en zo wil ik me niet laten kennen
cirkel ik kil en vrij blijvend
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steen om het hart van de vlam, om het heet van de Naam
en schaam me:
meer nog dan spiegels laat jij me zien
de last van het masker voor mijn gezicht
waarmee ik mij wapen en wacht
voor de afgrond van licht
Maar je laat me niet los, komt me tegemoet
mijn ogen gesloten tegen de gloed de vuisten gevouwen
en dicht
in jouw open armen smelten ze samen
mijn vrees en jouw bloed
wanneer ooit het ijs van mijn angsten ontdooit
geef ik me over, verlies mijn gewicht
in het vuur in het zicht
van de afgrond van Licht.
MOMENT VAN STILTE
Het koor ZINGT Lied 789, “Delf mijn gezicht op” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).
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2 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
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 te prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- voorbeden
met acclamatie “Keer U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen)
uit Verzameld Liedboek, p. 214:

- stil gebed
- Aramees Onze Vader
Bron van Zijn, die we ontmoeten in de ontroering over wat is,
We gaven U een naam,
opdat we U een plaats geven kunnen in ons leven.
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Bundel uw licht in ons - maak het zinvol.
Vestig uw rijk van eenheid - nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat wij elke dag nodig hebben aan brood, en inzicht.
Maak de koorden van fouten los,
die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Want uit U wordt al werkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.
Het SLOTLIED is “Opnieuw geboren, opgestaan” (tekst M. de Bruijne,
melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken en zien, 724.

2 Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht
die ongedacht weer ochtend werd.
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3 Opnieuw geboren, opgestaan!
Mijn wapens had ik neergelegd,
Zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja, toen, toen ben ik opgestaan.

ZEGEN (naar St. Patrick)
Voorganger: Grond onder je voeten; zon in het gezicht,
wind in je rug, hand op je hart, leef ingebed:
Houd dat licht voor je –
de schaduwen zullen dan achter je vallen.
Het licht achter je,
om te verwarmen en te beschermen in gevaar,
het licht onder je, om je op te vangen als je valt,
het licht in je - om te troosten in verdriet,
het licht rondom je als een regenboog:
het licht boven je zegent je:
vandaag, morgen en in eeuwigheid.
Allen:
AMEN.
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 25 oktober, 11.30 uur de ochtenddienst: Hilde Boekeloo
Schoonheid met een ziel
zondag 18 oktober, 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong
zondag 25 oktober, 17.00 uur Martinikerk: jazzvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Appies Minimacamping. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor SUN, was
€ 137,28. De uitgangscollecte was € 114,82. 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
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
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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.
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, Pieter
Pilon (tel. 050 - 573 5647).
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 dan via
info@martinidiensten.nl
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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.
Facebook
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten:
www.facebook.com/martinidiensten
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

