De viering van Pinksteren
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
De viering van vandaag is voorbereid met Cobie Kamminga en
Tim Smid van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Het Martiniorgel wordt bespeeld door Janny Knol-de Vries.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Koraalfantasie “Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” van Franz Tunder
(1614-1667)
WELKOM en INLEIDING op de dienst
We zingen als INTOCHTSLIED de psalm van de zondag, Psalm 68 berijmd
(melodie Straatsburg 1539/Genève 1542/1551). Cantorij couplet 1, allen 7.
1 God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd.
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.
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KYRIE en GLORIA
Wij zingen Lied 299 E, de Kyrie- en Gloriahymne “U alle eer”
(tekstbewerking S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel). I = cantorij; II = allen.
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
RONDOM HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij u zijn.
OOK U ZAL GOD BEWAREN.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING

Handelingen 2:1-11 (NBV)

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze
zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
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In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op
aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal
hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch
allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die
zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië –
wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
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Wij ZINGEN Lied 360, “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer” (naar
‘Veni Creator Spiritus’, vertaling J.W. Schulte Nordholt; melodie 9de eeuw).
Cantorij couplet 1 en 3, allen 2 en 6.
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
6 Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
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TWEEDE LEZING Johannes 20:19-23 (NBV)
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in
hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun
zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog
eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend
ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie
ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God” (tekst S.L.S.
de Vries, melodie W. Vogel).

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Het ZONDAGSLIED is Lied 687, “Wij leven van de wind” (tekst J. Zijlstra,
melodie J. Crüger). Cantorij couplet 2, allen 1 en 3.

8

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

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 de cantorij “Komm Gott Schöpfer, heiliger
Geist” (zetting J.S. Bach).
Komm Gott Schöpfer heiliger Geist
besuch das Herz der Menschen dein
mit Gnaden sie füll denn du weißt
dass sie dein Geschöpfe sein.
Denn du bist der Tröster genannt
des Allerhöchsten Gabe teu’r
ein geistlich Salb an uns gewandt
Ein lebend Brunn Lieb und Feu’r.

Gott Vater sei Lob und dem Sohn,
der von den Toten auferstund,
dem Tröster sei dasselb getan
in Ewigkeit alle Stund.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368G, “Adem van
God, vernieuw ons bestaan” (melodie J.D. van Laar):

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 bidden en zingen het tafelgebed, Lied 403E, “Breng dank aan God,
want Hij is goed” (tekst K. Joosse, melodie N. Vlaming).
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(We nemen elkaar bij de hand en bidden het Onze Vader.)

Allen:

NODIGING
Voorganger:

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.
Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de genade van de eeuwige God,
de liefde van Jezus Messias,
en de kracht van de Geest, die ons bijstaat en bezielt.

Tijdens het delen van brood en wijn speelt Janny Knol-de Vries “Herzliebster
Jesu, was hast du verbrochen” uit opus 65 van Sigfrid Karg-Elert (18771933).
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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 673, “Heilige liefdeskracht” (tekst R.F. Littledale, n.

Bianco da Siena; Nederlandse tekst A. Govaart; melodie en zetting R. Vaughan
Williams - DOWN AMPNEY). De cantorij zingt couplet 1 in de oorspronkelijke

taal, het Engels: “Come down, o Love divine” (de Nederlandse versie is ter
oriëntatie afgedrukt, maar wordt dus niet gezongen!). Allen zingen daarna
couplet 2 en 3.
1 Come down, O love divine!
seek out this soul of mine
and visit it
with your own ardour glowing;
O Comforter, draw near,
within my heart appear,
and kindle it,
your holy flame bestowing.

1 Heilige liefdeskracht
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in,
uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij,
stil mijn verlangen.
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3 Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

ORGELSPEL
Koraal “Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist” (BWV 667) van Johann
Sebastian (1685-1750)

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

14

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 16 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 9 juni, 17.00 uur Martinikerk: psalmenvesper
zondag 16 juni, 17.00 uur Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor ‘t Toentje.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Kinderen van
de Voedselbank, was € 125,17. De uitgangscollecte was € 115,30.
Een week eerder, op 26 mei, werd voor Stichting Heifer € 97,36
opgehaald. 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:
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
Tiemo Meijlink, tel. 579 28 05, e-mail: t.meijlink@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
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.

16/6 Uitnodiging afscheid Tiemo Meijlink

Sinds 7 mei 2000 is Tiemo Meijlink als studentenpredikant werkzaam
binnen het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing vanwege de
Protestantse Kerk in Nederland. Tiemo gaat per 1 juli 2019 met emeritaat.
Samen willen wij volgende week zondag 16 juni a.s. in de Martinikerk
stilstaan bij dit vertrek: vanaf 11.30 in de wekelijkse viering en aansluitend
tijdens de lunch en een feestelijk middagprogramma.
Uw aanwezigheid op (een deel van) deze dag wordt door Tiemo en ons zeer
op prijs gesteld. Met het oog op de logistiek verzoeken wij u, indien u
gebruik denkt te maken van de lunch, hiervan vóór 13 juni a.s. melding te
doen aan het GSp per mail (info@gspweb.nl) of telefoon (050-3129926)
onder vermelding van uw naam.
zondag 16 juni - 11.30 uur - Martinikerk

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
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in de traditie van het Liedboek 1973 en Zingend Geloven, terwijl daarnaast
de Engelse en Duitse liturgische muziek royaal aan bod komen, zoals je ook
vanochtend hebt kunnen horen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLO-pand,
Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst in de
Martinikerk. Voor informatie kun je altijd na de dienst iemand van de
cantorij aanspreken, of op een later tijdstip telefonisch contact opnemen
met de dirigent, tel. 5270401.

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

