Viering van
zondag Jubilate,
8 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.
De dienst is voorbereid met Tim Smid van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Heleen Maat.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
DREMPELGEBED Lied 296, “Die de morgen ontbood”
(tekst S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
Cantorij:
Allen:

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.
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Cantorij:
Allen:
Cantorij:
Allen:

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen.
DIE DE MORGEN ONTBOOD EN HET LICHT HEBT
GEROEPEN, ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
DIE DE MORGEN ONTBOOD EN HET LICHT HEBT
GEROEPEN, ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.

WOORD VAN WELKOM
GROET en BEMOEDIGING
Voorganger: Genade zij u en vrede
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
Allen:
AMEN.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
We ZINGEN de psalm van deze zondag, Psalm 66 berijmd (melodie
Straatsburg 1545/Genève 1551).
1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
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3 Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

KYRIE
Na een gesproken kyriegebed zingen we Lied 301A, een orthodox kyrie:
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Als GLORIALIED zingen we Lied 652, “Zingt jubilate voor de Heer”
(tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens). Cantorij couplet 1, allen de overige
coupletten.

2 Zingt jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!
3 Zingt jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4 Zingt jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, jubilate!

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
LEZING Johannes 10: 11-20 (NBV)
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een
huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat
de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De
wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de
schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen
en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef
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mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit
deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem
luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief
omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn
leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen –
dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’
19
Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. 20 Veel mensen
zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’

We ZINGEN Lied 909, “Wat God doet, dat is welgedaan” (tekst S. Rodigast,
vertaling P. Moens/J. Wit; melodie S. Gastorius 1681? / Nürnbergisches GesangBuch 1690). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

7

3 Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven

als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

LEZING Openbaring 7:9-17 (NBV)
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen
en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van
onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon
en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en
aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
13
Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen
ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit
gewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn
ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij
hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen
niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon
zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle
tranen uit hun ogen wissen.’

De cantorij ZINGT nu “Singet dem Herrn ein neues Lied” van Heinrich
Schütz (1585-1672), een berijming van Psalm 96 door Cornelius Becker
(1561-1604).

Singet dem Herrn ein neues Lied,
all Welt soll fröhlich singen mit
zu Ehrn dem Herren, unserm Gott,
lobt seinen Namen früh und spat.

Des freue sich des Himmels Thron,
die Erde sei fröhlich davon,
das Meer soll auch mit brausen drein,
und was drin ist, soll fröhlich sein.

Es fürcht den Herren alle Welt,
zu seinem Dienst und Lob bestellt,
unter den Heiden sag man frei,
daß Gott eins Reiches König sei.

Der Herr kommt als ein Richter wert,
Zu richten recht den Kreis der Erd,
ihr Völker, bringt dem Herren her
Furcht und Anbetung, Preis und Ehr.
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OVERWEGINGEN
ZINGEN Lied 647, “Voor mensen die naamloos” (tekst H. Jongerius,
melodie J. Raas). Cantorij couplet 2, allen 1, 3 en 4. Tijdens het zingen
van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:

herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian Veen
van de Werkgroep Diaconaat.
In 1714 schreef Johann Sebastian Bach de cantate “Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen” (BWV 12) voor zondag Jubilate. De cantorij zingt twee
coupletten van het slotkoraal van die cantate, “Was Gott tut, das ist
wohlgetan” (tekst 1675, Samuel Rodigast, voor Ned. tekst vgl. Lied 909;
melodie 1681, Severus Gastorius, zetting Johan Sebastian Bach) .
Was Gott tut, das ist wohlgetan!
Er ist mein Licht und Leben,
Der mir nichts Böses gönnen kann;
Ich will mich ihm ergeben
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In Freud' und Leid; es kommt die Zeit,
Da öffentlich erscheinet,
Wie treulich er es meinet.
Was Gott tut, das ist wohlgetan!
Dabei will ich verbleiben;
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
So wird Gott mich ganz väterlich
In seinen Armen halten,
Drum laß' ich ihn nur walten.

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met Lied 367B (muziek
R. Farrant):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Jullie worden allemaal uitgenodigd om in een kring door de kerk te gaan
staan; zo willen wij samen de gemeenschap van brood en wijn vieren.
We bidden het TAFELGEBED:
Voorganger: U danken wij, Eeuwige, die uw vleugels over ons spreidt,
met liefde ons overschaduwt.
Gij wekt in ons de verwachting keer op keer,
ook waar heel de schepping zucht.
U danken wij voor het vuur waarmee Gij ons zegent;
voor het gebed dat Gij in ons wakker roept,
toch steeds weer.
Een reden tot zingen zijt Gij voor ons
En met allen die ons voorgingen,
met al wat adem heeft in hemel en op aarde
stemmen wij in.
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We zingen het tafellied, “Als wij weer het brood gaan breken” (tekst
W. van der Zee, melodie F.H. Geusebroek). Cantorij couplet 2 en 4, allen
couplet 1, 3 en 5.

Voorganger:

U zegenen wij om Jezus, de Zoon van uw hart.
Uw liefde voor mensen heeft hij verwoord,
met lijf en ziel beleden
en onder ons heeft hij hooggehouden wat recht en goed is.
Wie mensen in uw ogen mogen zijn
heeft hij belichaamd:
kinderen van uw trouw,
dochters en zonen van uw toekomst.
Aan de ontrouw van mensen heeft hij geleden,
aan onze dodelijkheid is hij gestorven.
Maar uw vrede heeft hij met ons gedeeld
tot in de nacht waarin hij werd overgeleverd
....
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Beadem ook ons met uw Geest,
hecht ons aaneen, schouder aan schouder,
een huis, een lichaam dat aardt naar uw Zoon.
Ontlok ons de vruchten van liefde, ontferming,
van vrede, vertrouwen, heilzaam en helend.
Samen zingen we het Onze Vader (muziek G.J. Niemeijer):
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VREDEGROET
Voorganger: Toen hij opgewekt was,
groette de Heer zijn discipelen met de vredeswens.
Laten wij daarom elkaar groeten met zijn vrede.
NODIGING
Voorganger:

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt,
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in de overvloed.

Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Eeuwe Zijlstra op het
grote Martiniorgel.
Ons SLOTLIED is Lied 650, “De aarde is vervuld” (tekst W. Barnard,
melodie F.A. Mehrtens). De cantorij zingt couplet 2, 4 en 6, allen de
oneven coupletten.

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
al goede aarde zijn.

5 De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.
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6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

WEGZENDING en 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.
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Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 15 mei, 11.30 uur de morgendienst: Marga Baas
Schoonheid met een ziel
zondag 8 mei, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper
zondag 15 mei, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting Stoot.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting Exodus,
was € 99,85. De uitgangscollecte leverde € 47,50 op. 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.
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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 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.

Collecte voor Tijd

“ Wie geen tijd heeft is armer dan een bedelaar”.
WGD/Diaconie vraagt om mee te helpen “Toentje” vruchtbaarder te
maken. Toentje is de stadstuin die groenten en kruiden produceert voor de
Voedselbank. Dat meehelpen varieert naar je mogelijkheden. Je hoeft niets
mee te nemen en het is gezellig. Geef dus van je tijd, kom op 21 mei naar
de Paradijsvogelstraat 10 te Groningen om 9.00 uur. Eerst wat koffie en
dan gaan we helpen.
Voor vragen kun je terecht bij Marian Veen: 0622070875/veen@home.nl

Kindernevendienst en oppas

Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De volgende data zijn: 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
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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

