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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
De dienst van vandaag is de volgende in de serie “De weg van het kruis:
een weg naar het licht.” Centraal staat de Iona Community en met name
de grondlegger ervan, George F. MacLeod (1895-1991). Hij wilde de kloof
dichten tussen de Kerk van Schotland en de allerarmsten. De liederen die
we vandaag zingen zijn afkomstig uit de traditie van Iona.
De viering is voorbereid met Stineke Haas en Rinka de Jager van de
Werkgroep Martinidiensten.
We worden muzikaal ondersteund door Jenny Weijs en Lian van der Steeg,
zang en Diddy van der Stouwe, piano.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
WELKOM en INLEIDING op de dienst
OPENING
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Van God is de aarde,
DE WERELD EN AL ZIJN BEWONERS.
Zie, hoe goed en kostbaar is het
ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMEN LEVEN.
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND.
Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
ZOUDEN DE STENEN GAAN ROEPEN.
Heer, open Gij onze lippen,
EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN.

BEGINLIED
We zingen “Plaats van ontferming” (tekst J.L. Bell en G. Maule/Schotse
volksmelodie; Nederlandse tekst R. van Loenen). Het koor zingt de coupletten;
allen het refrein.
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2 Wees met de vreemdeling begaan.
Laat toch het onrecht niet meer bestaan:
Mannen en vrouwen berooid en ontheemd,
van leven zo moe, van liefde vervreemd.
Refrein
3 Wees toch een schuilplaats voor het kind
dat in geen huis geborgenheid vindt.
Wees toch voor ouders, verscheurd door gemis,
een trooster die als een lotgenoot is.
Refrein
4 Voor wie ontgoocheld is, verward,
angstig, alleen, verwond in het hart,
voor wie de weg zoekt, maar aarzelt en wacht,
wees iemand die meegaat, diep in de nacht
Refrein
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KYRIE
Het gesproken kyriegebed eindigt met de woorden “Tot U roepen wij”,
waarna wij het volgende Kyrie uit Iona zingen (melodie J.L. Bell):

GLORIA
We zingen het lied “Wat een schat aan plezier” (tekst K. Galloway, Ned.
tekst D. Stasse; muziek I. Galloway). Koor couplet 1, allen 2, 3 en 4.
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2 Wat een goedheid bloeit op uit het leven op aarde
overvloedig in werk en in pijn en in lust,
in de klank van de stad en de stilte van wijsheid
in een kind dat wordt wakker gekust.
3 Wat een helende bron is dit leven op aarde,
het klatert in lachen en stroomt in een lied,
welt op uit de zorg voor wie arm is en eenzaam
en verfrist wie het onrecht doorziet.
4 Geef je Schepper je dank voor dit leven op aarde
en geniet van je weg met de levende Zoon,
open vrolijk je hart, laat de geest in je waaien
totdat ooit onze tijd is voltooid.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij jullie zijn!
EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING

een tekst van George F. MacLeod

Ik zeg dat het kruis thuis hoort midden op de Grote Markt,
net zo goed als boven de ingang van de kerk.
Ik herhaal nog maar eens dat Jezus niet gekruisigd werd
in een kathedraal tussen twee kaarsen
maar op een kruis tussen twee dieven;
op een vuilnisbelt; aan een kruispunt,
politiek geladen en zo kosmopolitisch
dat ze zijn titel moesten schrijven
in het Hebreeuws en in het Latijn en in het Grieks.
En op het soort plaats waar cynici hun scherpe mond gebruiken,
waar dieven vloeken en soldaten gokken.
Omdat dat is waar hij stierf,
en dat is waaraan hij dood ging.
En dat is waar zijn eigen mensen zouden moeten zijn.
En dat is waar het kerkmensen om zou moeten gaan.
uit: ‘Only one way left’ (1956)
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We zingen het SCHRIFTLIED “Door liefde sterk bewogen” (tekst J.L. Bell en
G. Maule/Ierse volksmelodie; Nederlandse tekst R. van Loenen). Koor couplet 1,

3 en 5; allen 2, 4 en 6.

2 Hoor toch dat luide roepen
van hen die dag aan dag
gebukt gaan onder hebzucht
en harteloos gedrag:
‘Waar blijft, o God, uw vrede
en uw gerechtigheid?
Welk teken krijgt de arme
die onder onrecht lijdt?’
3 Die aan bezit verslaafd zijn,
ze roepen goden aan
uit angst om te verliezen
de grond van hun bestaan:
‘Veroordeel niet de weelde,
verwerp niet wat wij doen.
Vraag niet naar ons geweten
of politiek fatsoen!’
4 Wat hebben wij te bieden
dan blinde angst en strijd
aan God, die eens zijn schepping
van alle kwaad bevrijdt?
‘Wanneer ontvangt de arme
genoegdoening en recht?
Hoe lang wordt aan de minsten
uw Koninkrijk ontzegd?’
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5 God vraagt: ‘Wie heeft het lef nog
te leven naar mijn woord
en als profeet te spreken,
door weinigen gehoord?
Wie raakt, als gast niet welkom,
de grens van het bestaan?
Wie durft, haast zonder bijval,
die ene weg te gaan?’
6 In dagelijkse dingen
zo thuis, zo ingewijd,
vertrouwd met de profeten
en in verbondenheid
kwam Hij om ons te redden,
nam Hij het voor ons op.
Zo zette Hij met dwazen
ons leven op z’n kop.

EVANGELIELEZING Johannes 17: 21-26 (NBV)
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in
ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen
in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u
in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt
gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen
zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de
wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik
ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam bekendgemaakt
en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en
ik in hen.’

Als ACCLAMATIE zingen we "Neem mij aan zoals ik ben" (tekst en muziek
J.L. Bell, vertaling R. van Loenen).
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OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
We ZINGEN het lied “Jezus roept hier mensen samen” (tekst J.L. Bell en
G. Maule/Schotse volksmelodie; Nederlandse tekst R. Borkent). Het koor zingt
couplet 1, allen 2, 3 en 4.

2 Jezus roept ons te belijden
Hem als heer van het heelal,
broeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zeg het uit, laat elk het horen,
zeg het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.
3 Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen standen –
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
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ga met mensen in de straat,
ga met zaligen en zoekers,
als het om de waarheid gaat.
4 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil’ge zondaars,
wees te gast bij God, de Heer.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren musiceert Eeuwe Zijlstra op het Martiniorgel.
VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Tot U bidden wij,”
waarna wij zingen “Zuivere Vlam" (tekst en muziek J.L. Bell en
G. Maule, Ned. tekst A. Govaart en J. Ribbers):

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 zingen het TAFELLIED, “Wil je opstaan en mij volgen” (tekst J.L. Bell en
G. Maule/Schotse volksmelodie; Nederlandse tekst G. Lubberts). Het koor zingt
couplet 1 en 3, allen 2, 4 en 5.
>>>
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2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou in jij in Mij?
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: Help mij!
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: “Een koningskind ben jij.”
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht en maak mij onbevreesd,
dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

TAFELGEBED
Voorganger: Hier zijn wij, Heer,
met onze vuile handen,
met onze kleine harten, met ons verlangen
naar wat waar is, echt en zinvol.
Soms mismoedig en machteloos,
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oppervlakkig en cynisch,
maar soms ook geraakt door een woord,
een gebaar van een mens, die ons herinnert aan U,
uw liefde en ontferming,
mensen in het spoor van Jezus
die in de nacht van de overlevering
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
toen hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
“Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit om mij te gedenken!”
Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls je die drinkt, om mij te gedenken.”
(We nemen elkaar bij de hand en bidden het Onze Vader.)

Allen:

NODIGING
Voorganger:

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.
Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
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en ontvang in deze tekenen
de genade van de eeuwige God,
de liefde van Jezus Messias,
en de kracht van de Geest, die ons bijstaat en bezielt.
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we “Brood hier gedeeld” (tekst
en muziek J.L. Bell; Ned. tekst A.C. Bronswijk). Eerst het koor, beide coupletten,
daarna allen.
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ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige zegene jullie en Hij behoede jullie.
De Eeuwige doe zijn aangezicht over jullie lichten
en zij jullie genadig.
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over jullie
en geve jullie vrede.
AMEN.

SLOTLIED
Het koor zingt “An Irish blessing” van James E. Moore. Daarna zingen
we met elkaar “De vrede van de aarde” (tekst en muziek uit Guatemala,
vertaling C. Crason; bewerking J.L. Bell).
May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields
and until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.

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 20 mei, 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 13 mei, 17.00 uur psalmenvesper (Martinikerk): ??
zondag 20 mei, 17.00 uur evensong (Nieuwe Kerk): ??

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Right to Play.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor het Leger des Heils,
was € 135,60; bij de uitgang werd € 136,60 opgehaald. 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 een van de
studentenpastores:
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Lense Lijzen, tel. 526 06 30, e-mail: l.j.lijzen@planet.nl
Tiemo Meijlink, tel. 579 28 05, e-mail: t.meijlink@planet.nl
Matty Metzlar, tel. 06-5029 6119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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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. 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, Annelies en Mirjam - te benaderen via
liefenleed@martinidiensten.nl of spreek ons aan na de viering.

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

