Viering van de
derde zondag na Trinitatis,
20 juni 2021
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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 Clara de Graaff van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Maarten van Damme.
Het koororgel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Sybrand van Dijk.

ORDE VAN DIENST

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
WELKOM en MEDEDELINGEN
ZINGEN Psalm 8 berijmd (melodie Genève 1542/1551).
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2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.
5 Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

STIL GEBED
BEMOEDIGING en GROET (uit Psalm 25)
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de ENE,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND.
AMEN.
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Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Goed en rechtvaardig is de ENE.
GOD WIJST DE WEG AAN HEN DIE NEDERIG ZIJN,
HIJ LEERT HEN PADEN VAN GERECHTIGHEID TE GAAN.
Liefde en trouw zijn de weg van de ENE
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
AMEN.

DREMPELGEBED
(Allen gaan zitten.)
ZINGEN Lied 976, “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

2 Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft?
3 Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.
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KYRIE en GLORIA
Na een gesproken kyriegebed klinkt Lied 299E, de Kyrie- en Gloriahymne ‘U alle eer’ (tekstbewerking S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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Om er in te komen.

DIENST VAN HET WOORD
GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Job 30:15-26 (NBV)
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Verschrikkingen storten zich over me uit,
mijn eer wordt weggevaagd als door de wind,
als een wolk vervliegt mijn aanzien.
Nu stroomt het leven uit mij weg,
ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.
’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten,
het bloed in mijn aderen komt niet tot rust.
Hij rukt met geweld aan mijn kleed,
omklemt mij met de kraag van mijn mantel.
Hij heeft me neergesmeten in het slijk
en ik ben als stof, als as geworden.
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Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet;
ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.
U bent wreed voor mij geworden,
met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.
U tilt me op en laat me rijden op de wind,
uw woedende storm schudt mij heen en weer.
Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft,
naar het huis van samenkomst voor alle levenden.
Maar keert men zich tegen een mens in nood,
wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?
Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde?
Had ik geen medelijden met de behoeftige?
Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

ORGELSPEL
Vervolg EERSTE LEZING Job 38: 1-11 (NBV)
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Voorganger:
Allen:

En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:
‘Wie is het die mijn besluit bedekt
onder woorden vol onverstand?
Sta op, Job, wapen je;
ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.
Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet.
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
Waar zijn haar sokkels verankerd,
wie heeft haar hoeksteen gelegd,
terwijl de morgensterren samen jubelden
en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?
En wie sloot de zee af met een deur,
toen ze uit de schoot van de aarde brak?
Ik hulde haar in een gewaad van wolken
en omwond haar met donkere nevels.
Ik legde haar mijn grenzen op
en sloot haar af met deur en grendelbalk,
en zei: “Tot hiertoe en niet verder,
dit is de grens die ik je trotse golven stel.”

Dit is het Woord van God.
WIJ DANKEN GOD.
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TWEEDE LEZING Marcus 4:35-41 (NBV)
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten
we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de
boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak
een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water
kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze
maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’
39
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het
meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.
40
Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog
steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie
is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Voorganger:
Allen:

Hoor! Het levende Woord voor ons.
LOF ZIJ AAN CHRISTUS. AMEN.

ZINGEN Lied 917, “Ga in het schip, zegt Gij” (tekst M. Jacobse,
melodie J. Geraedts).
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2 Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?
3 Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.
4 Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5 Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

6 Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

OVERDENKING

DIENST VAN HET ANTWOORD
ORGELSPEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- dankgebed
- voorbeden
- stil gebed
- samen bidden we het Gebed van de Heer:

>>>
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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.

We gaan staan voor het SLOTLIED, waarvan we de laatste twee coupletten
(zachtjes) kunnen meezingen: Lied 825, “De wereld is van Hem vervuld”
(tekst A.C. den Besten, melodie Peter Sohr/Halle 1704) .
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2 Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de Ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?
4 Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

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.

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 27 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: C. Oosterveen

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

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: 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

