Viering van
zondag Trinitatis,
12 juni 2022
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
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.
Afbeelding voorkant: Ruth and Boaz, Karin Kraus in the Maasai Bible (1984)

De dienst is voorbereid met Lies Hoexum van de Werkgroep
Martinidiensten.

De zang wordt verzorgd door Maarten van Damme en Dorine Wijmenga.
Het grote Martiniorgel wordt bespeeld door Carlos Fernández Bollo.
Voorganger is Evert Jan Veldman.

ORDE VAN DIENST

DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
WELKOM
De kaarsen op tafel worden aangestoken.

We gaan staan voor het OPENINGSLIED, Lied 210, “God van hemel,
zee en aarde” (tekst H. Albert, vert. W. Bleij; melodie H. Albert).
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2 Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.
3 Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
Voorganger: Wees hier aanwezig in ons midden
met het vuur van de Geest dat ons licht brengt en warmte,
met de liefde van uw Zoon
die ons leert hoe U bent voor mensen.
Wek ons tot leven opdat wij bestaan en leven uit U.
Allen:
AMEN.
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(We gaan weer zitten.)

KYRIE en GLORIA
Voorganger: Laten we de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid is eindeloos.
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.

DIENST ROND HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij u zijn.
OOK U ZAL GOD BEWAREN.

GEBED VAN DE ZONDAG
Voorganger: … door Jezus Christus onze Heer,
Allen:
AMEN.
Het VERHAAL van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied “Mirjam en
Micha, een nieuw verhaal”.
>>>
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LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT Ruth 3 (NBV21)
Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis
voor je zoeken waar het je goed zal gaan? 2Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je
weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3Baad je, wrijf
je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat
hij klaar is met eten en drinken. 4Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij
zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde
terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet
doen.’ 5Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij zegt.’ 6Ze ging naar de dorsvloer
en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. 7Boaz at en dronk,
voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth
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stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging
liggen. 8Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw
aan zijn voeteneinde liggen. 9‘Wie ben jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ zei ze.
‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10‘Moge
de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat
je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of
rijk. 11Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt;
iedereen in de stad weet immers dat je een moedige vrouw bent. 12Maar al is het
waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij
staat dichter bij jullie dan ik. 13Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die
man als losser wil optreden is het goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo
waar de HEER leeft. Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 14En zij bleef
tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men
iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op
de dorsvloer was geweest. 15Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’ Dat
deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna
ging hij naar de stad. 16Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het
haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. 17‘Deze zes
maten gerst heeft hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij
je schoonmoeder aankomen.”’ 18Daarop zei Naomi: ‘Blijf hier dan maar rustig
wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man
niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’

Als SCHRIFTLIED zingen we Lied 790, “Hoog als de hemel de liefde”
(tekst M. de Bruijne, melodie T. Riesebos).
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2 Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
3 Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God, die liefde is

LEZING UIT HET EVANGELIE Johannes 16:12-15 (NBV21)
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet
verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen
naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen
wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te
maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15Alles wat van de Vader is, is van
Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij
heeft.

ACCLAMATIE Lied 339A, “U komt de lof toe” (melodie F.A. Mehrtens)
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OVERWEGING
We ZINGEN Lied 706, “Dans mee met Vader, Zoon en Geest”
(tekst R. Leach, vertaling S.L.S. de Vries; melodie Engeland). Tijdens het
zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
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2 Zie het gezicht van deze Drie, een kind in Bethlehem,
een mens tot bloedens toe gekroond buiten Jeruzalem.
De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit.
Want stokt ons dansen in het graf, ook daar leidt God ons uit.
3 Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet,
nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt!
Ook wij hebben het juk gekend van Adams erfenis.
Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is.
4 Wij dansen mee met deze Drie, op weg van feest tot feest.
Een jubelzang gaat in het rond om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop, zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is de dans van deze Drie!

GEBEDEN EN GAVEN
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Annelies van Walsem van de Werkgroep Diaconaat.
VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368G, “Adem van
God, vernieuw ons bestaan” (melodie J.D. van Laar):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap
van brood en wijn te vieren.
VREDEGROET
Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen:
EN MET UW GEEST.
Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.
We bidden en zingen het Tafelgebed, Lied 403E, “Gezegend Gij, machtige
God” (tekst K. Joosse, melodie N. Vlaming).
>>>
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(Stilte)
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(Stilte)

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.
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Tijdens het delen van het brood zingen we Lied 568A, “Ubi caritas” uit de
traditie van Taizé (muziek J. Berthier). Vertaling: Waar vriendschap en liefde

is, daar is God.

DANKGEBED

ZENDING EN ZEGEN
Staande zingen we het SLOTLIED, Lied 695, “Heer, raak mij aan” (tekst
P. Perkiö, vertaling S.L.S. de Vries; melodie I. Kuusisto).
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2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

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 19 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Heleen Maat
Schoonheid met een ziel
zondag 12 juni, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper
zondag 19 juni, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor een ziekenhuis
in Malawi. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor het
Maatjesproject van Humanitas was € 111,77. De uitgangscollecte leverde
€ 75,00 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. 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
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
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.
Kindernevendienst
De laaste kindernevendienst van dit seizoen vindt plaats op zondag 26 juni
a.s.

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.
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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

