Morning Prayer
zondag 6 juni 2021
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
Wij proberen onze diensten zó vorm te geven dat ze mensen in al hun
verscheidenheid aanspreken: reguliere bezoekers en passanten, als mensen
die zoeken naar de inspiratie en de actualiteit van een oud verhaal. We zijn
mensen – modern, open-minded en van alle leeftijden – die midden in het
leven staan en die samen deze gemeente vormen. Graag leggen wij
verbinding tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We zien geloven als een werkwoord en we streven
ernaar te groeien in ons persoonlijk en gelovig leven.
De dienst is voorbereid met Rinka de Jager van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door een kwartet vanuit de Dutch Choral Singers,
onder leiding van Henk de Vries.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het koororgel.
Voorganger is Sam Van Leer.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
HYMN “All people that on earth do dwell” (tekst William Kethe; melodie
OLD HUNDREDTH,

Geneefs psalter 1551)
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1 All people that on earth do dwell,
sing to the Lord with cheerful voice;
him serve with fear, his praise forth tell,
come ye before him, and rejoice.
2 The Lord, ye know, is God indeed;
without our aid he did us make;
we are his folk, he doth us feed,
and for his sheep he doth us take.
3 O enter then his gates with praise,
approach with joy his courts unto;
praise, laud, and bless his name always,
for it is seemly so to do.
4 For why? The Lord our God is good;
his mercy is for ever sure;
his truth at all times firmly stood,
and shall from age to age endure.
5 To Father, Son, and Holy Ghost,
the God whom heaven and earth adore,
from men and from the angel-host
be praise and glory evermore.

WELKOM
DREMPELGEBED
Voorganger: Heer, open mijn lippen.
Allen:
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
Voorganger: God, kom mij te hulp.
Allen:
HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.
PRECES, gezongen door het koor

(muziek J. Sanders)

O Lord, open thou our lips.
And our mouth shall shew forth thy praise.
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O God, make speed to save us.
O Lord make haste to help us.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the 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.
DANKZEGGING
Voorganger: Gezegend bent U, Soevereine God, Schepper van alles,
aan U zij glorie en lof voor altijd.
U heeft in het begin de aarde gesticht
en de hemelen zijn het werk van uw handen.
In de tijd dat U ons naar uw beeld heeft gemaakt,
en in deze laatste dagen heeft U met ons gesproken
in uw Zoon Jezus Christus, het vleesgeworden Woord.
Als we ons verheugen in het geschenk
van uw aanwezigheid onder ons,
laat het licht van uw liefde altijd in ons hart schijnen.
Uw Geest vernieuwt altijd ons leven
en uw lof komt altijd op onze lippen.
Gezegend zij God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen:
GEZEGEND ZIJ GOD VOOR ALTIJD.
PSALM van de dag, gezongen door het koor Psalm 148, “Laudate
Dominum” (tekst Book of Common Prayer, chant David Willcocks)
1 O Praise the Lord of heaven:
praise him in the height.
2 Praise him, all ye angels of his:
praise him, all his host.
3 Praise him, sun and moon:
praise him, all ye stars and light.
4 Praise him, all ye heavens:
and ye waters that are above the heavens.
5 Let them praise the Name of the Lord:

5
for he spake the word, and they were made;
he commanded, and they were created.
6 He hath made them fast for ever and ever:
he hath given them a law which shall not be broken.
7 Praise the Lord upon earth:
ye dragons, and all deeps;
8 Fire and hail, snow and vapours:
wind and storm, fulfilling his word;
9 Mountains and all hills:
fruitful trees and all cedars;
10 Beasts and all cattle:
worms and feathered fowls;
11 Kings of the earth and all people:
princes, and all judges of the world;
12 Young men and maidens, old men and children,
praise the Name of the Lord:
for his Name only is excellent,
and his praise above heaven and earth.
13 He shalt exalt the horn of his people;
all his saints shall praise him:
even the children of Israel, even the people that serveth him.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost.
As in the beginning is now and ever shall be.
World without end. Amen.
EERSTE LEZING Habakuk 2:1-4 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk,
kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen,
wat hij mij antwoordt op mijn verwijt.
2
Dit was het antwoord van de HEER.
Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is.
3
Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet.
Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker,
het zal niet uitblijven.
4
Wie niet oprecht is kwijnt weg,
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.

6
HYMN “Put thou thy trust in God” (tekst Paul Gerhardt,
vert. John Wesley; melodie Samuel Wesley)

1 Put thou thy trust in God,
in duty's path go on;
walk in his strength with faith and hope,
so shall thy work be done.

2 Commit thy ways to him,
thy works into his hands,
and rest on his unchanging word,
who heaven and earth commands.

3 Though years on years roll on,
his covenant shall endure;
though clouds and darkness hide his path,
the promised grace is sure.
4 Give to the winds thy fears;
hope, and be undismayed:
God hears thy sighs and counts thy tears;
God shall lift up thy head.
5 Through waves and clouds and storms
his power will clear thy way:
wait thou his time; the darkest night
shall end in brightest day.
6 Leave to his sovereign sway
to choose and to command;
so shalt thou, wondering, own his way,
how wise, how strong his hand.

TWEEDE LEZING Johannes 3:22-36 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij
doopte er. 23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk
gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 24Johannes was
immers nog niet gevangengezet. 25Er ontstond een discussie tussen de leerlingen
van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26Ze gingen naar Johannes en
zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was,
over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar
hem toe!’ 27Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen
ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 28Jullie kunnen van mij getuigen
dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.”
29
De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is
blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.
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Hij moet groter worden en ik kleiner. 31Hij die van boven komt staat boven allen,
wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de
hemel komt en boven allen staat, 32getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en
toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. 33Wie zijn getuigenis wel
aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34Hij die door God
gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in
overvloed. 35De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem
overgedragen. 36Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil
gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem
rusten.’
30

OVERWEGING
ANTHEM “Glorious and powerful God” (tekst anoniem, muziek
Charles Wood)

Glorious and powerful God, we understand
thy dwelling is on high,
above the starry sky.
Thou dwell'st not in stone temples made with hand;
but in the flesh hearts of the sons of men to dwell is thy delight,
near hand, though out of sight.
We give of thine own hand, thy acceptation
is very life and blood,
to all actions good.
Whenever here or hence our supplication,
from pure and with unfeigned hearts, to Thee ascends,
be present with thy grace,
show us thy loving face.
Oh! down on us full showers of mercy send,
let thy love's burning beams
dry up all our sin's streams.
Arise, O Lord, and come into thy rest.
Both now and evermore thy Name be blest,
Founder and Foundation,
of endless habitation.
Amen.
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GELOOFSBELIJDENIS

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Annelies van Walsem
van de Werkgroep Diaconaat.

RESPONSES, gezongen door het koor
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.

(muziek J. Sanders)
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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.
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.

The Collect of the Day (First Sunday after Trinity)

O God, the strength of all them that put their trust in thee, Mercifully
accept our prayers; and because through the weakness of our mortal
nature we can do no good thing without thee, grant us the help of thy
grace, that in keeping of thy commandments, we may please thee,
both in will and deed, through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Collect for Peace

God, who art the author of peace and lover of concord, in knowledge
of whom standeth our eternal life, whose service is perfect freedom;
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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. Amen.

The 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 that is righteous in thy sight; through Jesus
Christ our Lord. Amen.
Gesproken GEBED
- dankgebed
- voorbeden
- stil gebed
- Onze Vader
Allen:

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.

SLOTLIED “Fill your hearts with joy and gladness” (tekst T. Dudley-Smith,
naar Psalm 147; melodie Ludwig von Beethoven) uit Hymns
Old & New, 130.
>>>
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2 Praise the Lord, his people, praise him!
Wounded souls his comfort know;
those who fear him find his mercies,
peace for pain and joy for woe;
humble hearts are high exalted,
human pride and power laid low.
3 Praise the Lord for times and seasons,
cloud and sunshine, wind and rain;
spring to melt the snows of winter
till the waters flow again;
grass upon the mountain pastures,
golden valleys thick with grain.
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4 Fill your hearts with joy and gladness,
peace and plenty crown your days;
love his laws, declare his judgments,
walk in all his words and ways;
he the Lord and we his children:
praise the Lord, all people, praise!

ZEGEN en WEGZENDING
DISMISSAL, gezongen door het koor

(muziek E.W. Naylor)

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 13 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was voor een ziekenhuis in Malawi.
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

