Viering van
de 2de zondag na Pinksteren,
19 juni 2022

Thema: Eén in Christus …?
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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 Hans van der Veen van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Jan de Roos bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Heleen Maat.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
DREMPELGEBED Lied 298, “Eeuwige, onze God” (tekst en melodie
G. Landman). I = cantorij; II = allen.
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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,
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Voorganger:
Allen:

die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

We ZINGEN de psalm van deze zondag, Psalm 84 berijmd (melodie
Genève 1562). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
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3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

KYRIE en GLORIA Lied 299E, “U alle eer” (tekst S.L.S de Vries,
melodie W. Vogel)
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LEZING Galaten 3: 23-29 (NBV)
Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in
gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield
toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als
rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25 Maar nu het geloof gekomen is,
staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus
bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent
geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer,
slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En
omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen
volgens de belofte.
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We ZINGEN Lied 827, “Mensen, wij zijn geroepen om te leven” (tekst
W. Barnard, melodie Genève 1551). Cantorij couplet 2, allen 1, 3 en 4.

2 God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
4 Ja, wij zijn allen kind’ren der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

LEZING Lucas 9: 1-6 (NBV)
Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de
kracht om ziekten te genezen. 2 Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God
te verkondigen en zieken te genezen. 3 Hij zei tegen hen: ‘Neem niets mee voor
onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra
kleren. 4 Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer
verdergaat. 5 Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten
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ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ 6 Ze gingen op
weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws
verkondigden en overal zieken genazen.

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God” (tekst
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

OVERWEGINGEN
ZINGEN Lied 686, “De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers).
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2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Aansluitend zingt de cantorij het motet “Lobet den Herren” (Psalm 117 +
doxologie) van Michael Praetorius (1571-1621).
Lobet den Herren alle Heiden,
preiset seinen Namen, alle Völker!
Denn seine Gnad und Wahrheit
walten über uns in Ewigkeit.
Halleluja.

Ehr sei dem Vater und dem Sohn,
dazu auch dem heiligen Geiste,
wie es im Anfang war und nun
bleibet bis in Ewigkeit. Amen.
Halleluja.

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.
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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 voor allen die ons voorgingen,
voor al wat adem heeft in hemel en op aarde.
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
.......
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.
We zingen nu het tafellied, “De hemel reikt ons leeftocht aan”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel) uit Zingend Geloven 5: 63.
De cantorij zingt couplet 1 en 3, allen 2 en 4.
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2 Hij heeft ons zoekende bestaan
gekend, zich onder ons gezaaid
als graan dat niet verloren gaat,
Gods adem wekt het uit de dood
om op te staan.

3 Want graan dat in de aarde valt
moet sterven, slapen tot de dag
waarop het vruchten dragen zal.
Geef dat ons leven, dat zo wacht,
ontwaken zal.

4 De Zoon is in ons uitgezaaid,
Gods Vadernaam ons toegezegd.
Wij leven door het Licht geraakt,
dankzij de Geest die adem schept
en levend maakt!

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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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 spelen Jan de Roos en Inge
Muntendam (delen uit) de sonate in c-klein van Johann Sebastian
Bach (1685-1750).
Het SLOTLIED is Lied 848, “Al wat een mens te kennen zoekt” (tekst
H. Jongerius, melodie Scottish Psalter 1634 – CULROSS). Cantorij couplet 2
en 4, allen 1, 3 en 5.

2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
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doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

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 26 juni, 11.30 uur de morgendienst: Ivo de Jong
Schoonheid met een ziel
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 Stichting Exodus.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor een ziekenhuis in
Malawi, was € 151,15. De uitgangscollecte leverde € 81,00 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 eens meehelpen (of lid worden van de WGM of de WGD)?
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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.

Kindernevendienst en oppas

Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De volgende datum is 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.
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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

