Viering van
zondag Cantate,
15 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 Stineke Haas van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Bert Ballast en Stineke Haas.
Pieter Pilon bespeelt het klavier.
Voorganger is Marga Baas.
ORDE VAN DIENST

DE VOORBEREIDING
ORGEL- of PIANOSPEL
Het wordt stil in de kerk.
OPENINGSLIED Lied 655, “Zingt voor de Heer een nieuw gezang”
(tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens).
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2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de ENE
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
We zingen het DREMPELGEBED, Lied 277, “Die ons voor het licht
gemaakt hebt” (tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal). Eerst voorzang,
daarna allen.

GEBED OM ONTFERMING met een gezongen Kyrie: Lied 299D,
het Kyrie uit de ‘Vogelmis’. Let op de aanwijzingen van de voorzangers.
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GLORIALIED Lied 302A, “God in den hoog’ alleen zij eer” (melodie
H. Beuerle). Samen met de voorzangers zingen we dit lied in canon.

RONDOM HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij je zijn!
DE EEUWIGE ZAL JE BEWAREN!

GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING Deuteronomium 6:1-9 (NBV)
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God,
moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult
nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en
voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend
worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed
gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal
toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
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Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER
lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u
vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds
over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een
teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten
van uw huis en op de poorten van de stad.
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ZINGEN “Deze woorden aan jou opgedragen” (tekst H. Oosterhuis,
melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 516.
Voorzang:

Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.
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LEZING Johannes 13:31-35 (NBV)
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem
zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu
onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me
zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar
ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan
jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

We ZINGEN een ‘liedje voor de overlevenden”, “Laat ons maar van
liefde zingen”(tekst H. Stufkens, melodie F. de Vries) uit Zangen van zoeken
en zien, 31. Eerst voorzang, daarna allen. Let op de aanwijzingen van
de voorzangers.

OVERWEGING
Ogenblik van stilte
Wij ZINGEN nu “Wij zullen een van ziel” (tekst H. Oosterhuis, naar 1 Korinte
12:12-30; melodie A. Oomen) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 119.
Voorzang couplet 1, allen couplet 2 en 3.
>>>
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2 Deemoed geduld ontferming vonken geest waar mensen afgekeerd zijn van geweld,
niet zwichten voor de oude dode wereld
van geld is god of welk bewind dan ook
waar wij elkaar behoeden en doen leven
waar laatsten eersten zijn, daar woont hij in.
3 Weest daarom een van harte en van hoop,
de geest bestiere uw intiemst verlangen:
een nieuwe aarde in gerechtigheid
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.
Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen.

RONDOM DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
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VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer
U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

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 en zingen het TAFELGEBED, “Ubi caritas” (tekst S. Bellemakers
en H. Jongerius, Dominicanenklooster Huissen).

Voorzang:

Gij die ons in het leven roept
en ieder kent bij name,
wij bidden U en zoeken U,
Bron van alle licht.
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Voorzang:

Gezegend zij die vrienden zijn,
elkaar een steun en toeverlaat,
die delen brood en leven,
die heiligen Uw Naam.

Voorzang:

Gezegend is de nieuwe mens
die onze hoop verankert,
die spreekt en is uw eigen woord,
vriendschap en waarheid,
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Voorganger:

De avond voor zijn slavendood
nam Hij het brood en zei:
“Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
gebroken voor u.”
De beker gaf Hij rond en zei:
“Dit is het nieuw verbond,
mijn bloed voor u vergoten;
drinkt hiervan, gij allen.”
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Voorzang:

Gij die ons mensen hebt gemaakt,
bekleed ons met Zijn Naam,
maak ons nieuw en zegen ons,
schenk ons aan elkaar.

Allen (zingen): Ubi caritas …
Voorzang:

Gij in uw verborgenheid:
geheiligd zij Uw Naam,
kome Uw rijk, Uw wil geschiede
op aarde, in de hemel.
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Allen (zingen): Ubi caritas …
DELEN VAN BROOD EN WIJN
Tijdens het delen zingen we “Ubi caritas”:

DANKGEBED
ZENDING EN ZEGEN
Voorganger: Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht.
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
Ons SLOTLIED is “Leven is van zeven dagen” (tekst M. Steehouder,
melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 25. Voorzang couplet
3, allen de overige coupletten.
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2 Wind en adem, geest en leven
vol beweging, storm en vuur,
moge ons bezieling geven,
in de winter, koud en guur
dat wij doorgaan onze wegen,
dat wij voortgaan dag en uur.
3 Broeder Zon met al zijn stralen,
die ons van de nacht bevrijdt,
moge schijnen op de aarde
elke plaats en elke tijd
geve elke mens zijn waarde:
zonne van gerechtigheid.
4 Regenwater, waterbronnen,
bron van leven, levensstroom,
waarmee alles is begonnen,
water voor een dorre boom,
uitgelopen nieuw gevonden
wast zij heel ons leven schoon.
5 Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten,
met mijn ogen met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden
God die lief is en ons ziet.

ORGEL- of PIANOSPEL
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 22 mei, 11.30 uur de morgendienst: Arlette Toornstra
Schoonheid met een ziel
zondag 15 mei, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong
zondag 22 mei, 17.00 uur, Martinikerk: Uit de kunst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Minima
Camping. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting
Stoot, was € 71,75. De uitgangscollecte leverde € 53,50 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

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.
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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
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Vesper met gregoriaanse muziek

In de tijd waarin plannen ontstaan om the Passion af te sluiten met de
Hemelvaart is het misschien een verrassing dat het kerkelijk jaar ‘gewoon’
doorgaat. De zondag na Hemelvaartsdag staat bekend onder de naam
‘wezenzondag’: de leerlingen van Jezus zijn na de hemelvaart als wezen
achtergebleven en verkeren in onzekerheid: hoe moeten we verder? Jezus
heeft de komst van de pleitbezorger, de heilige Geest, beloofd. Maar zover
is het nog niet!
De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is misschien wel vergelijkbaar
met die van de advent: gespannen wachten op wat komen gaat.
Dit wordt al eeuwenlang uitgezongen in de liturgie. In de Vesper van 29 mei
zullen de gregoriaanse gezangen klinken waarvan de teksten getuigen van
verwachting en verlangen. Zo klinkt aan het begin van de dienst de hymne
Veni, Creator Spiritus. Daarin wordt de komst van de Geest afgesmeekt, als
helper en trooster. Precies zo wordt in de adventstijd gebeden om de komst
van Christus: veni et noli tardare: ‘kom en aarzel niet!’.
Deze vesper wordt verzorgd door de schola Gregoriaans Groningen.
zondag 29 mei – 17:00 uur – Martinikerk

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
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Gezamenlijke lunch en vooruitblik

Op zondag 22 mei a.s. na afloop van de dienst wordt iedereen
die de Martinidiensten een warm hart toedraagt uitgenodigd
voor een gezamenlijke lunch in de kapel van de Martinikerk.
Het doel is om elkaar te ontmoeten na de coronatijd, samen
na te denken over hoe we de Martinivieringen in stand kunnen
houden en welke aanvullende vormen van gemeente-zijn er
misschien mogelijk zijn naast de vieringen.
De stuurgroep zal een kort verslag uitbrengen van de stand van
zaken tot nu toe, welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar en welke actuele zaken er op dit
moment spelen. Iedereen is van harte welkom om mee te eten
en mee te denken!
zondag 22 mei – ca. 13:00 uur – Martinikapel

