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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Op zondag Trinitatis vieren we geen lastig leerstuk. We vieren hoe God
met mensen meegaat de geschiedenis door, telkens weer anders, telkens
weer nieuw. Over de verbondenheid van God en mensen kun je niet met
een enkel woord volstaan. Wie over God wil spreken heeft minstens drie
woorden nodig – Vader, Zoon en Geest – en een boek vol verhalen.
In Exodus 3 lezen we hoe God zich aan Mozes bekend maakt. In Johannes
3 ontmoeten we Jezus in gesprek met Nikodemus. Het gesprek vindt plaats
in de nacht. Je kunt het lezen als een zoektocht naar geloof. Geloven heeft
alles te maken met traditie, maar het valt daar niet mee samen. Het
betekent bovenal een nieuwe geboorte, deel krijgen aan het leven van
en met de Eeuwige, in beweging gezet worden door Gods Geest.
De viering is voorbereid met Marieke Laauwen en Tim Smid van de
Werkgroep Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Martin de Bruijn en Aly Jellema.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het koororgel.
Voorganger is Marga Baas.
De illustratie op de voorkant is “Christus en Nicodemus” van Ilya Repin (1887).

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
ZINGEN Lied 217, “De dag gaat open voor het Woord des Heren”
(tekst O. Swagemakers, melodie W. Mesdag).

3

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

WOORD VAN WELKOM
BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
DREMPELGEBED, gevolgd door couplet 5 van Lied 217:
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

SMEEKGEBED en KYRIE,
besloten met het zingen van Lied 301A, een orthodox kyrie.

>>>
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GLORIA Lied 305, “Alle eer en alle glorie” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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RONDOM HET WOORD
GEBED VAN DE ZONDAG
OUDTESTAMENTISCHE LEZING Exodus 3: 1-6 (NBV)
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo
kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER
aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in
brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik
niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij
bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de
struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is
heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en
de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te
kijken.

ZINGEN Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

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 -
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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.

EVANGELIELEZING Johannes 3:1-16 (NBV)
Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent
die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de
wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen
wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de
tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd
dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en
waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar
hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een
leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten
en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis
niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe
zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit
iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is
neergedaald: de Mensenzoon?
14
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de
slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven
heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

ZINGEN Gezang 487, “De Heer heeft mij gezien” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).
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OVERWEGING
ZINGEN Lied 686, “De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) .

2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
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wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

GEBEDEN EN GAVEN
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- 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):

- Stil gebed
- Samen bidden we het Onze Vader:
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
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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.
SLOTLIED

Lied 984, “Gezegend die de wereld schept”

(tekst H. Jongerius, melodie O. Gibbons).

4 Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.
5 Gezegend zijt Gij om Uw Woord,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.
6 Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.
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ZENDING en ZEGEN
ORGELSPEL

Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 6 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Sam Van Leer

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was voor het Overweeghuis.
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:
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
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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

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

