Viering van de
vierde zondag na Pinksteren,
28 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 mee Maarten van Damme.
Enkele zangers van het Koor van het GSp zingen onder leiding
van Pieter Pilon.
Jan de Roos bespeelt de vleugel.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
ZINGEN

Lied 95A, “Venite, exsultemus Domino” (tekst Psalm 95:1,6;
muziek Taizé). Kom, laten wij jubelen voor de Heer. Kom,
laten wij aanbidden.

BEGROETING en INLEIDING
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ZINGEN

Lied 216, “Dit is een morgen als ooit de eerste”

(tekst E. Farjeon, vert. A. Govaart; Keltische volksmelodie)

2 Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

LEZING UIT HET EVANGELIE Lucas 7:1-10 (NBV)
Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij
Kafarnaüm in. 2 Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en
op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus
hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te
komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4 Toen ze bij Jezus waren gekomen,
drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt,
verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk goedgezind en
heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij
was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar
hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet

4
waard dat u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf
naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn.
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Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder
zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een
andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij
het.’ 9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar
de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot
geloof gevonden!’ 10 Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis,
troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.

ZINGEN

“Aber du weisst den Weg für mich”
(tekst D. Bonhoeffer, muziek Taizé)

OVERWEGING
ZINGEN

Lied 691, “De Geest van God waait als een wind”
(tekst M. de Bruijne, melodie G. Voorhoeve)
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2 De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt' in hart en ogen.
3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

COLLECTE vandaag bestemd voor het UAF.
Zie verder de website www.martinidiensten.nl
GEBEDEN, besloten met:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
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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.
ZEGEN
Voorganger:

ZINGEN

Over onze harten, onze huizen
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen, in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, in ons geloven
DE LIEFDE VAN GOD.
Aan ons eind en nieuw beginnen
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.
AMEN.
Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).
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2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond
3 Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

PIANOSPEL
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Volgende vieringen
Dit was de laatste viering 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 het UAF.
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.
Zomersluiting secretariaat
Het secretariaat van het SKLO/GSp is gesloten van 6 juli tot 10 augustus.
Pastorale aanwezigheid GSp in juli en augustus
Mocht je met een van de studentenpastores contact willen hebben tijdens
de vakantieperiode in juli en augustus, hieronder vind je het rooster van de
pastores die beschikbaar zijn:
* 29 juni – 12 juli

Lense Lijzen, tel. 06 – 40070518
e-mail: l.j.lijzen@planet.nl

* 13 juli – 19 juli

Geert Brüsewitz, tel. 06 – 54296082
e-mail: gjbrusewitz@gmail.com

* 20 juli – 25 juli

Arjen Zijderveld, tel. 06 – 24372757
e-mail: ajzijderveld@gmail.com

* 26 juli – 2 augustus Geert Brüsewitz, tel. 06 – 54296082
e-mail: gjbrusewitz@gmail.com
* 3 – 31 augustus

Matty Metzlar, tel. 06 – 50296119
e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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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.

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

