Viering van
de 3de zondag na Pinksteren
26 juni 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!
De dienst is voorbereid met Aly Jellema van de Werkgroep Martinidiensten.
Een gelegenheidskoor ondersteunt de zang.
Eeuwe Zijlstra bespeelt de klavieren.
Voorganger is Ivo de Jong.

Onaangepast – Czeslaw Milosz
Ik was niet geschikt voor het leven, tenzij in het Paradijs.
Die onaangepastheid zat gewoon in mijn genen.
Een prik van een rozendoorn werd op aarde een wonde;
Dook de zon achter een wolk, ik voelde verdriet.
Van vroeg tot laat deed ik alsof ik werkte zoals anderen,
Maar afwezig, een onzichtbaar land toevertrouwd.
Ik zocht in stadsparken om te kijken naar de bloemen
En bomen, ze te schilderen naar het leven, maar de echte
Werden planten uit de tuin van Eden.
Kreeg ik een vrouw lief, dan niet met mijn vijf zintuigen,
ik wou haar alleen zien als een zuster van voor onze verbanning.
Religie achtte ik hoog, want op aarde was zij van de pijn
De klaagzang en het smeeklied.
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ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
ZINGEN Lied 216, “Dit is een morgen als ooit de eerste” (tekst E. Farjeon,
vert. A. Govaart; Keltische volksmelodie). Koor couplet 2, allen 1 en 3.

2 Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

WELKOM
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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We zingen als kyrielied “Om de mensen, godverlaten” (tekst M. Spoelstra,
melodie J. Stainer) uit Zangen van zoeken en zien, nr. 338. Allen couplet 1,
2 en 3, koor couplet 4 en 5

2 Om de haat en om de oorlog
de verbittering, de pijn,
om die eindeloze cirkel
vragen wij: Zul Jij er zijn?
3 Tegen onrecht, tegen honger,
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
bidden wij: Zul Jij er zijn?

4 In een mens die helend leefde
in een woord, in brood en wijn,
in ’t verlangen dat wij delen,
zeg Jij ons: Ik zal er zijn.

5 In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Jij zult er zijn.

En als Gloria couplet 3 en 4 van Lied 299J, “Om de mensen en de dieren”
(tekst K. Deurloo, melodie C. Winter).
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4 Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.

ROND HET WOORD
EERSTE LEZING 1 Koningen 19:19-21 (NBV21)
Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze
aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter
het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20
Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid
nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat
je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen,
braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna
ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

ZINGEN Lied 809, “Blijf niet staren” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M.
Huijbers). Eerst het koor, daarna twee maal allen.
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TWEEDE LEZING Lucas 9:51-62 (NBV21)
Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij
vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een
Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de
dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was,
vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’
55 Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen
verder naar een ander dorp.
57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen
waarheen U ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de
vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd
te ruste kan leggen.’ 59 Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer,
sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem:
‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van
God te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me
toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie
de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het
koninkrijk van God.’

ZINGEN Lied 807, “Een mens te zijn op aarde” (tekst H. Oosterhuis,
melodie T. de Marez Oyens). Het koor zingt couplet 3 en 5, allen de overige
coupletten.
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2 De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.
3 De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?
4 De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.
5 Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6 Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

OVERWEGING
We ZINGEN nu Lied 999, “Ik zal in mijn huis niet wonen” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).
>>>
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ROND DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Marian van Loo van de Werkgroep Diaconaat.
Aansluitend musiceert Eeuwe Zijlstra voor ons op de vleugel.
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:
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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.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Jullie worden uitgenodig om een kring door de kerk te vormen, om samen
de gemeenschap van brood en wijn te vieren.
We zingen het TAFELLIED, “Wie heeft brood genoeg” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen).
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NODIGING
Tijdens het delen zingen we “Gott, lass meine gedanken sich sammeln
zu dir” (tekst D. Bonhoeffer) uit de traditie van Taizé.
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ZENDING EN ZEGEN
ZEGEN (naar St Patrick)
Voorganger: Grond onder je voeten; Licht in het gezicht, wind in je rug,
hand op je hart, leef ingebed:
Houd dit licht voor je – de schaduwen zullen achter je vallen
Het licht achter je, om te verwarmen
en te beschermen in gevaar,
Het licht onder je, om je op te vangen als je valt,
Het licht in je om te troosten
Het licht rondom je als een regenboog:
Het licht boven je en zegent je:
Vandaag, morgen en in eeuwigheid:
Allen:
AMEN.

Het SLOTLIED is Lied 839, “Ik danste die morgen toen de schepping

begon” (tekst B. Sleumer, vrij naar S.B. Carter; melodie Shaker-traditie, bewerkt
door S.B. Carter).
>>>
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2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Bethlehem zette de dans weer in. Refrein
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde, veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw. Refrein
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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 4 september, 11.30 uur de ochtenddienst: Marga Baas

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stoot. De
opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting Exodus, was
€ 164,70. De uitgangscollecte was € 90,05. 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
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 contact op: Simon,
Clara en Annelies - te benaderen via liefenleed@martinidiensten.nl
of spreek ons aan na de viering.
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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)?
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.
Kindernevendienst
Elke tweede en vierde zondag van de maand is er oppas en kindernevendienst. Na de vakantie beginnen we weer op zondag 11 september.

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 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

