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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
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 Cobie Kamminga van de Werkgroep
Martinidiensten.
Het koororgel wordt bespeeld door Henk de Vries.
De zang wordt verzorgd door Jeannette de Bock en Lysbet de Vries.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
BEGROETING
OPENINGSLIED “Uit honderd huizen hier gekomen” (tekst C. Remmers,
melodie D. Koornstra) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 111. Voorzang
couplet 1 en 2, allen couplet 3.
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2 Wij willen bij elkander schuilen
verdriet alleen is vaak te groot;
een schouder om op uit te huilen,
een hand die droeve tranen droogt,
een hand die droeve tranen droogt.
Zo leren wij elkaar weer zingen,
getroost met wat het leven biedt.
Kom, laat ons weer opnieuw beginnen
op hoop van zegen: zing een lied,
op hoop van zegen, op hoop van zegen
zing een lied.
3 Want hier en alom in den lande
gaan mensen vaak en fel te keer.
Ze maken vuisten van hun handen
en nodeloos doen wij ons zeer,
en nodeloos doen wij ons zeer.
Baan liever wegen uit dit heden,
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geloof in wat je nog niet ziet
en sluit je aan bij onze beden
op hoop van zegen: zing een lied,
op hoop van zegen, op hoop van zegen
zing een lied.

KYRIEGEBED
De intenties worden afgewisseld met het zingen van Lied 299D, het kyrie
uit de ‘Vogelmis’ (melodie W. Vogel).

Ons GLORIA is Lied 304, “Zing van de Vader” (tekst H. Jongerius,
melodie J. Crüger).Voorzang couplet 1, allen 2 en 3.
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
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3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

EERSTE LEZING Ezechiël 17:22-24 (NBV)
Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste
takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven
berg. 23 Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en
vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de
schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 24 En
alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom
velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een
verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”’

ZINGEN “Leven als de bomen” (tekst H. Bouma, melodie L. van Dijk).
Voorzang couplet 1 en 3, allen couplet 2.

2 Leven als de bomen, God heeft hen geplant,
Leven om te loven, leven uit Gods hand.
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Op de lente hopen, weten van de herfst,
Dromen van de zomer, leven dat niet sterft.
3 Toevlucht voor de vogels, schaduw, onderdak,
Huis van mededogen, liefde wijdvertakt.
Leven als de bomen, zingen voor je God,
Levenslang geloven, vaste voet aan grond.

TWEEDE LEZING Marcus 4:26-34 (NBV)
En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad
uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl
het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt
uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan
in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
30
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en
door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van
de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid
wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle
planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn
schaduw kunnen nestelen.’
33
Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend,
voorzover ze het konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen
hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

ZINGEN “The Kingdom of God is justice and peace” (Taizé).
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OVERWEGING
ZINGEN Lied 841, “Wat zijn de goede vruchten” (tekst W. Barnard,
melodie W. Vogel). Voorzang couplet 2, allen couplet 1 en 4.

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
4 Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
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de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

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

SLOTLIED Lied 324, “Wat vrolijk over U geschreven staat” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen). Voorzang couplet 1, allen 2 en 3.

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.

ZEGEN besloten met voorzang, Lied 425, “Vervuld van uw zegen” (tekst
R. Zuiderveld, naar O. Westendorf; volksmelodie uit Wales – THE ASHGROVE).

ORGELSPEL
Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.

10

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 20 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Sybrand van Dijk

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd 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!
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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

