Viering van zondag Misericordia Domini,
1 mei 2022
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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.
Ook bij het samen delen van brood en wijn bent u van harte welkom!
Deze dienst is voorbereid met Lies Hoexum van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Stineke Haas, Joop Hoexum, Maaike Pronk
en Eeke Scheweer.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Jesmar Jonker.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Psalm 33 berijmd, “Kom nu met zang en roer
de snaren” (vertaling J.W. Schulte Nordholt en J. Wit, melodie Straatsburg
1545/Lyon 1547).
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2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, / vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, /geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
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VOTUM en GROET
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
Voorganger:
Allen:

Genade, barmhartigheid en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer
is met u allemaal.
EN OOK MET U.

KYRIE
Het gesproken gebed om ontferming wordt besloten met een kyrie uit de
traditie van Taizé.
Allen:

Voorganger:

ALMACHTIGE GOD,
VOOR WIE ALLE HARTEN ZIJN GEOPEND,
DIE AL ONZE VERLANGENS KENT,
VOOR WIE GEEN GEHEIMEN BESTAAN.
REINIG ONZE VERLANGENS EN GEDACHTEN,
DOOR UW HEILIGE GEEST IN ONS.
ZODAT WIJ U VOLLEDIG LIEF MOGEN HEBBEN
EN WAARDIG UW HEILIGE NAAM MOGEN AANBIDDEN,
DOOR CHRISTUS, ONZE HEER. AMEN.
Heer Jezus, U zei ooit:
“Het eerste gebod is dit:
‘Hoor Israël, de Heer onze God is de enige God.
U zult de Heer liefhebben, met heel uw hart,
met heel uw ziel, met heel uw verstand
en met al uw kracht.’
Het tweede gebod is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
En toch moeten wij er elke dag weer aan
worden herinnerd dat er geen geboden groter of
belangrijker zijn dan deze twee.
Laten we in stilte ons hart openen en aan God vertellen
al die momenten waarop het ons niet lukte
om te leven naar zijn woord.

.......
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Voorganger:

In uw goedheid en genade, ontferm U over ons.

GLORIA We zingen 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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GEBED VAN DE ZONDAG
Voorganger: Laat ons bidden.
… in de gemeenschap van de heilige Geest,
één God, nu en altijd.
Allen:
AMEN.
EERSTE LEZING Jeremia 32:36-41
“Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie
zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in
handen”: Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze in mijn
grote woede en toorn verdreven heb, Ik zal hen terugbrengen naar deze stad en
hen er veilig laten wonen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. Ik zal hen
één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen hebben
en het hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, Ik
keer me nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag
voor Mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer
vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart
en ziel zal Ik dat doen.”

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

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.
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EVANGELIELEZING Lucas 24:36-49
Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:
‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te
zien. Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten
prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en
kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik
heb.’ Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde
nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier
iets te eten?’ Ze gaven Hem een geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor
hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie
gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun geest
toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat
geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal
opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om
tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft
beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

ZINGEN Lied 644, “Terwijl wij Hem bewenen”

(tekst M. Jacobse, melodie T. Mesdag-Schuurman).

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.

Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.
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3 Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.
4 Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5 Hij is de Heer en Koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

OVERWEGING
Kort moment van stilte
ORGELSPEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Door Boven van de Werkgroep Diaconaat.
VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368D, de acclamatie “Houd mij in leven” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap
van brood en wijn te vieren.
We zingen het tafellied, Lied 377, “Zoals ik ben, kom ik nabij” (tekst
C. Elliot/ G. Landman; melodie A.H. Brown).

>>>
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4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij
o Lam van God, ik kom – ik kom.
5 Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
O Lam van God, ik kom.

TAFELGEBED
Voorganger: De Heer is met U.
Allen:
EN OOK MET U.
Voorganger: Het is goed om U te prijzen, Vader,
Heer over heel de schepping. Door uw liefde
heeft U ons uw eigen gemaakt.
Als wij ons van U afkeren, verstoot U ons niet,
maar U komt tot ons in uw Zoon.
Allen:
U OMARMT ONS ALS UW KINDEREN
EN NODIGT ONS UIT OM TE ETEN AAN UW TAFEL.
Voorganger: In Christus deelt U ons leven, zodat wij in Hem mogen zijn
en Hij in ons.
Allen:
HIJ OPENDE ZIJN ARMEN LIEFDEVOL AAN HET KRUIS
EN MAAKTE ZO HET ULTIEME OFFER
VOOR ONZE ZONDEN.
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Voorganger:

Allen:
Voorganger:

Allen:
Voorganger:

Allen:
Voorganger:

In de nacht dat Hij werd verraden,
at Hij het avondmaal met zijn vrienden.
Hij nam het brood, dankte U; Hij brak het,
deelde het met hen, en zei:
“Neem, eet; dit is mijn lichaam
dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit,
telkens opnieuw, om Mij te gedenken.”
VADER, WIJ DOEN DIT OM HEM TE GEDENKEN:
ZIJN LICHAAM IS HET LEVENSBROOD.
Aan het einde van de maaltijd nam hij de beker wijn,
Hij dankte U en zei:
“Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,
is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed
gesloten wordt.”
Drink om Hem te gedenken.
VADER, WIJ DOEN DIT OM HEM TE GEDENKEN,
ZIJN BLOED IS VERGOTEN VOOR IEDEREEN.
Als wij zo zijn dood verkondigen en zijn glorierijke
opstanding vieren, stuur uw heilige Geest dat dit brood en
deze wijn voor ons het lichaam en bloed van uw geliefde
Zoon mogen zijn.
ALS WIJ ETEN EN DRINKEN,
MAAK ONS ÉÉN IN CHRISTUS, DE VERREZEN HEER.
Met de hele kerk, overal ter wereld, willen wij U aanbidden.
Wij verheffen onze stem en zingen samen:

We zingen het vierde couplet van Lied 405 “Heilig, Heilig, Heilig!” (tekst R. Heber,
vert. W. Barnard, melodie J.B. Dykes).
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Samen bidden we het 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.
Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het
Martiniorgel.
DANKGEBED
Voorganger: Almachtige God, wij danken U dat U ons voedt
met het lichaam en bloed van uw zoon Jezus Christus.
Door Hem geven wij als een levend offer
onze ziel en ons lichaam.
Zend ons, met de kracht van uw Geest, om te leven
en te werken tot eer en glorie van uw naam.
Allen:
AMEN.
ZENDING EN ZEGEN
Voorganger: De vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
moge uw harten en gedachten bewaren,
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Allen:
Voorganger:
Allen:

in de wetenschap en liefdevolle aanwezigheid van God,
en van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer;
en dat de zegen van de Almachtige God,
van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest,
met u zal zijn en blijven, tot in eeuwigheid.
AMEN!
Ga dan in vrede en liefde en dien de Heer.
IN DE NAAM VAN CHRISTUS.
AMEN.

SLOTLIED Lied 657, “Zolang wij ademhalen” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie Llangloffan).
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4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

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 8 mei, 11.30 uur de ochtenddienst: Heleen Maat
Schoonheid met een ziel
zondag 1 mei, 17.00 uur, Martinikerk: Gedenken en bevrijding 2022
zondag 1 mei, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst
zondag 8 mei, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting Exodus.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Humanitas, was
€ 104,00. De uitgangscollecte was € 92,00. Alle gevers hartelijk dank.
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
Achter in de kerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kop koffie of thee.
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
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Jasja Nottelman, tel. 06 3439 9461, e-mail: jasjanottelman@gspweb.nl
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
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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
voorzitter@gspweb.nl Wij nemen dan contact met je op. Wees van harte
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
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 en Annelies - te benaderen via liefenleed@martinidiensten.nl
of spreek ons aan na de viering.

Vanmiddag

Gedenken en bevrijding

Ook dit jaar organiseert Schoonheid met een Ziel een vesper over 4 en 5
mei. Wie had nog maar kort geleden gedacht dat het onderwerp Oorlog
voor ons in Europa zo actueel zou zijn …
Graag nodigen wij u uit voor deze vesper waarin het verhaal van de
Groningse goochelaar Ben Ali Libi centraal zal staan. Douwe van der Bijl,
oprichter van het monument voor Ben Ali Libi in Groningen, vertelt het
levensverhaal van deze bijzondere man, die in 1943 in Sobibor vergast
werd.
Zijn verhaal wordt omlijst en onderbroken door erbij passende muziek van
Harold van Hees en Douwe van der Bijl zang, Peter Rippen piano en
accordeon, Karin Heesen viool. Verder werken mee ds. Ynte de Groot en
Marian van der Schors.
Ook samen zullen we zingen en bidden om vrede.
Elke stadjer en ommelander wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.
Toegang vrij, collecte voor bestrijding van de onkosten bij de uitgang.
Voor meer informatie: zie www.schoonheidmeteenziel.nl
zondag 1 mei - Martinikerk – 17.00 uur
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Kindernevendienst en oppas

Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De volgende data zijn: 8 en 22 mei, 12 en 26 juni.

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

