Viering van de
vijfde zondag na Pinksteren,
27 juni 2021
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Ongestraft mag liefde bloeien …!!
We perken anderen en ook onszelf maar al te vaak in: “Leg je neer bij
de feiten, leg de lat niet te hoog, denk niet dat het je gaat lukken …”
In deze viering verkennen we aan de hand van de twee bijbellezingen
voor deze zondag een andere invalshoek. “Ga in het licht van Gods
liefdestaan, blijf niet bij de pakken neer liggen, blijf geloven in de stroom
van het mysterie van liefde …”
Sta op, denk en droom mee. Er is geen liefde zonder Jou/jou!!
De dienst is voorbereid met Joukje van der Berg en Tim Smid van de
Werkgroep Martinidiensten.
Het koororgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is Caroline Oosterveen.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
BEGROETING
OPENINGSLIED “Vol van verwachting zijn wij gekomen” (tekst M. Koijckde Bruijne, melodie E. Silcocks) uit Zangen van zoeken en zien, 107.
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2 Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
3 Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

KYRIE
Lied 694 “Dat wij volstromen” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers)
- in drieën (schreeuwen, lachen, weten)

2 Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.
3 Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.

GLORIA Lied 938, “Christus die u wilt tooien” (tekst A.J. Metske,
melodie Antwerpen 1539).
>>>
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EERSTE LEZING Jesaja 3:25 - 4:6 (NBV)
25

26

[4]
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Sions mannen zullen vallen door het zwaard,
haar soldaten sneuvelen in de strijd.
Rouw en droefenis heersen in haar poorten.
Berooid hurkt Sion neer op de grond.
Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man:
‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen
en in onze eigen kleding voorzien.
Laat ons slechts uw naam dragen,
neem de schande van ons weg.’

Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar
sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots
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vervullen. 3 Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal
heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.
4
Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed
van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur,
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dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk
scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht.
Zijn luister zal alles overdekken, 6 als een hut die schaduw biedt in de hitte van de
dag, en beschutting tegen storm en regen.
Het lied van de wijngaard

ZINGEN Lied 220, “Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon” (tekst
J. Zijlstra) op een melodie van B.M. Huijbers.

1 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.
4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
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o leid ons uit het huis van schad’ en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

TWEEDE LEZING Marcus 5: 22-43 (NBV)
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen
hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn
dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te
zorgen dat ze in leven blijft.’ 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde
hem en verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf
jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de
behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven
zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar
achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte
en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn
kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op
te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen
was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem
was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft
mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte
zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32 Maar hij keek
om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was geworden
en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe
en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar:
‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’
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Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de
synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’
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Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang,
maar blijf geloven.’ 37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve
Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38 Ze kwamen bij het huis van
de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te
huilen en te weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken
jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40 Ze
lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader
en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind
binnen. 41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In
onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en
begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid
geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en
zei dat ze haar te eten moesten geven.
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LUISTEREN “Als de liefde niet bestond” – Wende Snijders
Als de liefde niet bestond
Zou de zon
Niet langer stralen
De wind zou niet
Meer ademhalen
Als de liefde niet bestond …

OVERDENKING

Verlangen naar respect …
Zonnebloemen van Van Gogh

ZINGEN “Een schoot van ontferming” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Zangen van zoeken en zien, 378.
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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 336, “Open ons en
raak ons aan” (tekst en melodie J.M. de Vries):

- 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.

9
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 “Ongestraft mag liefde bloeien“ (tekst S.L.S. de Vries) uit Zangen
van zoeken en zien, 536, op de melodie van Lied 791, “Liefde, eenmaal
uitgesproken” (melodie J. Stainer – LOVE DIVINE).

1 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2 Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3 Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
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6 Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
7 Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
8 Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

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 5 september, 11.30 uur de ochtenddienst:

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Lutje Geluk.
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 of spreek ons aan na de viering.
Zomersluiting secretariaat SKLO / GSp
Het secretariaat is gesloten van 1 juli tot 16 augustus.
Voor de bereikbaarheid van de pastores in de komende zomerperiode
zie de website.

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

