Viering van de
vijfentwintigste zondag na Pinksteren,
22 november 2020

POËZIEVIERING
SPIEGELINGEN

2
Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering
voor student en stadjer.
Een viering midden in de herfst, over de ruimte tussen herkomst en
toekomst.
Met een lezing over een spiegel waarin je kijkt. En je weet niet wat
je ziet.
Met gedichten over dat ingetogen jaargetijde, bijna weemoedig misschien.
De verstilling om je heen. Of in jezelf?
Waar valt het licht?
De dienst is voorbereid door Rinka de Jager, Matty Metzlar,
Marian van der Schors, Tim Smid en Henk van der Spoel.
De illustratie op de voorkant van deze orde van dienst is van de
hand van Gerrit Joustra, 2007 (11 jaar).
Het Koor van het GSp zingt onder leiding van Pieter Pilon.
Henk de Vries bespeelt het koororgel.
Cello: Gailé Austéja Šamborskyté.
Voorganger is Henk van der Spoel.

ORDE VAN DIENST
Het OPENINGSLIED is “Die voor ons het licht gemaakt hebt” (tekst
H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 569.

WELKOM
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AANSTEKEN KAARSEN en GEDICHT

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet
Hans Andreus, Holte van licht, 1975

KYRIE
de gebedsintenties worden afgewisseld met een gezongen kyrie,
Lied 301A (orthodox):

Het GLORIA is Lied 302A, “God in den hoog’ alleen zij eer” (tekst.
N. Decius, melodie Leipzig 1539/H. Beuerle).

4

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De levende zal bij je zijn.
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN.

GEBED
GEDICHT

Oktober
Teder en jong, als werd het voorjaar
maar lichter nog, want zonder vruchtbegin,
met dunne mist tussen de gele bladeren
zet stil het herfstgetijde in.
Ik voel alleen, dat ik bemin,
zoals een kind, iets jongs, iets ouds,
eind of begin? Iets zo vertrouwds
en zo van alle strijd ontheven niet als een einde van het leven,
maar als de lente van de dood.
De kruinen ijl, de stammen bloot
en dit door stilte en mist omgeven.
M. Vasalis, De vogel Phoenix, 1947
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LEZING 1 Korinthiërs 13: 8-13 (NBG 1951)
De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;
tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. 9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. 10 Doch, als het volmaakte
komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. 11 Toen ik een kind was, sprak ik als
een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 12 Want nu zien wij nog door een
spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Zo blijven
dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Het Koor ZINGT het lied “Nu nog met halve woorden” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 933.
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2 Weten voorbij aan alle angst en schijn,
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen
rusten in licht als leeuw en lam tesamen.
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij,
ontketend, onverbloemd.
Nu nog in tranen, dan getroost
en met mijzelf verzoend.

GEDICHT

De stem van een cello
Waaraan het geluid van een cello doet denken
de cellist Widlund vertelde me dat er
in dit instrument iets huist - een stem
een al heel oude stem waarnaar je zoekt
als je speelt en die je herkent
als je haar vindt
misschien is het dat waarom ik moet denken
aan de oudste geluiden die ik ken, zoals
neuriën, zingen, kreunen, huilen
en ook aan de kleuren van een woud in de herfst
alsof je het heimwee hoort van de cello
naar zijn herkomst
Rutger Kopland, Een man in de tuin, 2004
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MUZIEK J.S. Bach, cello suite nr. 2, prelude, BWV 1008
OVERWEGING
MUZIEK J.S. Bach, cello suite nr. 2, sarabande, BWV 1008
STILTE
Het Koor ZINGT het lied “Woord dat ruimte schept” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 537.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
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COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Marian van Loo van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- voorbeden
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop het Koor zingend antwoordt met de acclamatie “Keer
U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

- stil gebed
- samen bidden we 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
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.
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SLOTTEKST - GEDICHT

Van drie zangen de eerste
En van de eerste een fragment.
Vraag niet waar het geheel is,
Aanvang en end.
Want alles is fragment.
Al door het zeggen van een woord
Deelt men, scheidt men en schendt
Het alomvattende, dat men niet kent,
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.
Een troost blijft:
Er is in ieder woord een woord
Dat tot het onuitspreekbare behoort;
Er is in ieder deel een deel
Van het ondeelbare geheel,
Gelijk in elke kus, hoe kort,
Het hele leven meegegeven wordt.
Abel J. Herzberg, Drie rode rozen, een novelle, 1975

ZEGENBEDE
Het SLOTLIED is “Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld” (tekst H. Oosterhuis, n. Jesaja 6:13; melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 759. >>
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2 Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.
3 Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar. En niet wonen meer
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe een zee van dromen gaat in mij tekeer.

ORGELSPEL
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 29 november, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 22 november, 17.00 uur Martinikerk: jazzvesper
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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Weidevogels.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor het Overweeghuis, was
€ 110,20. De uitgangscollecte was € 85,00. 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
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 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, Pieter Pilon (tel. 050 - 573 56 47).

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

