Orde van dienst voor het
Morgengebed op
17 mei 2020

De dienst is te beluisteren
op www.kerkomroep.nl
vanaf ca. 12.00 uur
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Vanuit de Werkgroep Martinidiensten werkt mee: Cobie Kamminga.
Enkele zangers van de Dutch Choral Singers zingen onder leiding
van Henk de Vries.
Vincent Hensen-Oosterdijk bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Arlette Toornstra.
ORDE VAN DIENST
PRECES and RESPONSES (muziek J. Sanders)
O Lord, open thou our lips
And our mouth shall shew forth thy praise.
O God, make speed to save us
O Lord, make haste to help us.
Glory be to the Father, and to the Son
And tot he Holy Ghost;
As it was in the beginning,
is now and ever shall be,
World without end. Amen.
Praise ye the Lord.
The Lord’s name be praised.
ZINGEN Lied 215, “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan”
(tekst J. Keble, vert. J.J. Thomson; melodie S. Webbe - MELCOMBE).
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2 Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wondren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.
3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4 Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

5 Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.
6 De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag'lijks nader ons tot God.
7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven ied're dag
als ons gebed U loven mag.

WELKOM
GEBED
LEZING Exodus 19:16-19 (NBV)
Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen
en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid
weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.
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Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de
berg bleven ze staan. 18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER
was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven,
en de berg trilde hevig. 19 Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider.
Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.
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OVERWEGING deel 1
ZINGEN “Stilte nu” (tekst Psalm 65, vertaling/bewerking H. Oosterhuis;
muziek A. Oomen).

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.
Hoor dan wie?
Mij – wie mij?
Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuldbeladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.
Stilte nu.
OVERWEGING deel 2
GEBEDEN
- ter inleiding zingt het koor “Gedenk ons hier bijeen” (tekst H. Oosterhuis,
muziek A. Oomen).
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- gebedsintenties
- stilte
- Onze Vader, gezongen door het koor (tekstbewerking H. Oosterhuis,
muziek A. Oomen).

Onze Vader in de hemel,
uw naam geheiligd
uw koninkrijk komend,
uw wil geschiedend,
zo moge het zijn
op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog.
Kwijt onze schulden.
Leer ons vergeven.
Moedig ons aan
dat wij voortgaan
op de weg van het leven.
SLOTLIED “Een aarde veelbelovend” (tekst S.L.S. de Vries, melodie
D. Rouwkema) uit Het Liefste Lied van Overzee, 1:22.
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2 Voor wie dit woord bewaren
als zegen opgelegd,
wordt leven tot bewegen,
tot hunkeren naar recht
en hopen op de vrede,
als alle vlees en bloed
de ene taal zal spreken
die nu al zingen doet.

3 Weer heeft dit woord geklonken
dat liefde vraagt en geeft
en ons de toekomst tekent,
wordt het geloofd, geleefd.
Hoe duisterder het donker
hoe meer het uitkomst biedt.
Het zal de nacht doorbreken
en worden tot een lied.

4 Daar op die goede aarde,
in dat beloofde land
bloeit zegen uit de monden,
een vuist wordt open hand.
Daar is de strijd verleden,
eet alleman zijn brood
in vrede, is de liefde
zelfs sterker dan de dood.

5 Waar wij zo samen leven,
dit woord wordt recht gedaan,
zal God ons namen geven
die leesbaar blijven staan,
met tederheid geschreven,
met eeuwig licht omlijnd.
Wij zullen kind'ren heten
die thuisgekomen zijn.

WEGZENDING en ZEGEN
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Volgende vieringen
zondag 24 mei, ca. 12.00 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman
ook weer via www.kerkomroep.nl

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen is bestemd voor het maatjesproject
van Humanitas. 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.

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

