Orde van dienst voor het
Morgengebed op
21 juni 2020

De dienst is te beluisteren
op www.kerkomroep.nl
vanaf ca. 12.00 uur
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Vanuit de Werkgroep Martinidiensten werkt Cobie Kamminga mee.
Vocale medewerking wordt verleend door de Dutch Choral Singers
onder leiding van Henk de Vries.
Vincent Hensen-Oosterdijk bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is ds. Rudolf Oosterdijk.
ORDE VAN DIENST
PRELUDIUM

Het koor zingt “Hide not thou thy face”
van Richard Farrant (1525-1580).

Hide not thou thy face from us, O Lord,
and cast not off thy servant in thy displeasure;
for we confess our sins unto thee
and hide not our unrighteousness.
For thy mercy's sake, deliver us from all our sins.

WELKOM en INLEIDING OP DE DIENST
VOTUM
ZINGEN (staande) Lied 214, “Het licht dat weer opnieuw begon”
(tekst T. Ken, vertaling W. Barnard; melodie O. Gibbons).
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2 Hef op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
wees als de engelen bereid,
wijd God uw ganse levenstijd!
3 Laat uw geweten zuiver zijn,
helder als dag en zonneschijn,
want God ziet alles van omhoog
klaar als de dag met helder oog.
4 En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is
dat God uw licht, uw helper is.
5 De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.
6 Dit is uw dag want Gij zijt daar,
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wien ik mij toevertrouw!
7 Nu dan het licht verrezen is,
looft Hem die 't eeuwig wezen is
en houdt u voor de dag bereid
dat Hij verschijnt in heerlijkheid.
8 Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
looft God vandaag van uur tot uur!

PRECES Robert L. Sanders (1906-1974)
Precentor:
O Lord, open thou our lips
Choir:
And our mouth shall shew forth thy praise
Precentor:
O God, make speed to save us
Choir:
O Lord, make haste to help us.
Precentor:

Glory be to the Father, and to the Son
And to the Holy Ghost;
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Choir:
Precentor:

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.

PSALMEN

Psalm 121 Peter M. Davies (1935-2016)

I will lift up mine eyes unto the hills :
from whence cometh my help.
My help cometh even from the Lord :
who hath made heaven and earth.
He will not suffer thy foot to be moved :
and he that keepeth thee will not sleep.
Behold, he that keepeth Israel :
shall neither slumber nor sleep.
The Lord himself is thy keeper :
the Lord is thy defence upon thy right hand.
So that the sun shall not burn thee by day :
neither the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil :
yea, it is even he that shall keep thy soul.
The Lord shall preserve thy going out, and thy coming in:
from this time forth for evermore.

Psalm 125 William Croft (1678-1727)
They that put their trust in the Lord shall be even as the mount Sion :
which may not be removed, but standeth fast for ever.
The hills stand about Jerusalem :
even so standeth the Lord round about his people,
from this time forth for evermore.
For the rod of the ungodly cometh not into the lot of the righteous :
lest the righteous put their hand unto wickedness.
Do well, O Lord :
unto those that are good and true of heart.
As for such as turn back unto their own wickedness :
the Lord shall lead them forth with the evil-doers;
but peace shall be upon Israel.
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SCHRIFTLEZING Matteüs 10:16-23 (NBV)
Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als
een slang, maar behoud de onschuld van een duif. 17 Pas op voor de mensen, want
ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie
zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een
getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze
je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet
zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.
20
Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die
in jullie spreekt. 21 De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden,
en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen
hun ouders keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie zullen door iedereen worden
gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden
gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende.
Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon
gekomen zijn.

ZINGEN Lied 974, “Maak ons uw liefde, God” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. ter Burg).
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2 Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
4 Zeg toch het goede aan, ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.
5 God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

OVERDENKING
ANTHEM Het koor zingt “If ye love me” van Thomas Tallis (1505-1585).
If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter, that he may abide with
you forever, even the spirit of truth. (Johannes 14: 15-17)

RESPONSES
Precentor:
Choir:
Precentor:

The Lord be with you
And with thy spirit.
Let us pray.
Lord, have mercy upon us,
Christ, have mercy, upon us,
Lord, have mercy upon us!
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Our Father, which art in heaven
Hallowed be thy name
Thy kingdom come, thy will be done
In earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses
As we forgive them that trespass against us.
And lead us not into temptation
But deliver us from evil. Amen.
Precentor:
Choir:
Precentor:
Choir:
Precentor:
Choir:
Precentor:
Choir:
Precentor:
Choir:
Precentor:
Choir:

O Lord, shew thy mercy upon us
and grant us thy salvation.
O Lord, save the king
and mercifully hear us when we call upon thee.
Endue thy Ministers with righteousness
and make thy chosen people joyful.
O Lord, save thy people
and bless thine inheritance.
Give peace in our time, o Lord,
because there is none other that fighteth for us,
but only thou, o God.
O God, make clean our hearts within us,
and take not thy Holy Spirit from us.

Collect of the day
O Lord, who never failest to help and govern them who thou dost bring up
in thy stedfast fear and love: Keep us, we beseech thee, under the protection
of thy good providence, and make us to have a perpetual fear and love of
thy holy name; through Jesus Christ our Lord.
Choir:
Amen.
Collect for peace
O God, who art the author of peace and lover of concord, in knowledge of
whom standeth our eternal life, whose service is perfect freedom; defend us,
thy humble servants, in all assaults of our enemies, that we, surely trusting in
thy defence, may not fear the power of any adversaries; through the might
of Jesus Christ, our Lord.
Choir:
Amen.
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Collect for grace
O Lord, our heavenly Father, almighty and everlasting God, who hast safely
brought us to the beginning of this day; defend us in the same with thy
mighty power; and grant that this day we fall into no sin, neither run into any
kind of danger, but that all our doings may be ordered by thy governance,
to do always what is righteous in thy sight, through Jesus Christ, our Lord.
Choir:
Amen.
GEBEDEN
COLLECTE
De diaconale collecte van vanmorgen is bestemd voor Chavah.
Chavah biedt onderdak en begeleiding aan tienermoeders. Zie verder
de Mededelingen.
SLOTLIED (staande)

Lied 425, “Vervuld van uw zegen” (tekst R. Zuiderveld,

naar O. Westendorf; volksmelodie uit Wales – THE ASHGROVE).
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ZEGEN
POSTLUDIUM (orgel)
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Volgende vieringen
zondag 28 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
De dienst van 28 juni is de laatste van dit seizoen. Op zondag 6 september
begint het seizoen 2020-2021. Zie de website en/of de Nieuwsbrief voor
informatie over de wijze waarop de diensten dan concreet zullen worden
georganiseerd.

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Chavah.
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
(de ‘uitgangscollecte’).
Wie het overige werk van het GSp wil steunen kan zijn/haar bijdrage
storten op NL02 INGB 0003870284 t.n.v. Stichting GSp, Groningen.
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. 06-5029 6119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
Zomersluiting secretariaat
Het SKLO/GSp-secretariaat is gesloten van 6 juli tot 10 augustus.

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

