Viering van zondag Rogate,
26 mei 2019
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp. Het thema van vanmorgen is Houd moed en vertrouwen. We knopen
aan bij het verhaal waarin Jezus aankondigt dat hij zijn leerlingen zal
verlaten. Het lijkt maar langzaam door te dringen dat ze op eigen benen
zullen moeten gaan staan. Hij geeft dan ook me dat ze de moed niet
moeten verliezen. Situaties van het opgeven van het vertrouwde of van
mensen met wie je een tijd bent opgetrokken komen steeds weer voor in je
leven. Vaak ongewild, soms ook bewust. Hoe sta je daarin? Is er een basis
die bij je blijft of moet je deze steeds weer voor jezelf veroveren?
De viering is voor bereid met Tim Smid en Maarten van Damme
van de Werkgroep Martinidiensten.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Lense Lijzen.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
We ZINGEN het openingslied, Lied 612, “Wij komen als geroepen”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie H. Schütz).
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2 Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij!

3 Getekend voor ons leven
als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op Adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen Naam!

WELKOM en BEGROETING
KYRIE
Na een gesproken kyriegebed zingen we de eerste vijf coupletten van
Lied 281, “Wij zoeken hier uw aangezicht” (tekst S.L.S. de Vries, melodie
B. Luard-Selby).

2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
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3 Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
5 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!

Als GLORIA zingen we Lied 305, “Alle eer en alle glorie” (tekst S.L.S.
de Vries, melodie W. Vogel).

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De levende God zal jullie nabij zijn.
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN.

GEBED
We ZINGEN Psalm 67 berijmd (melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547).
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2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

EERSTE LEZING Johannes 14:23-31 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik
zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en
bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en
wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader
door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
26
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen
jullie gezegd heb.
27
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik
zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik
naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat
het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer
met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen
macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat
de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’
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We ZINGEN nu het lied “O, waar wil je heengaan” (tekst Iona Community,
Ned. tekst R. van Loenen; Amerikaanse volksmelodie).

1 O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En hoe overleef je?
Hoe kom je ooit aan?
Je hebt geen bepakking,
geen tent en geen kleding,
geen eten, geen drinken –
hoe kun je bestaan?
2 O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En waarom zoek jij steeds
een ander gehoor?
Je twist met de machten.
Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme.
Zo ga je maar door.

3 O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En wat geeft je aanzien?
Wat geeft je krediet?
Geen winst uit de handel,
geen vakwerk of kunde
geen stempel of keurmerk,
geen kunstwerk, geen lied.

4 O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En wat is je missie
waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je?
Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch
die jouw liefde heeft?

5 Ik ga waar Ik gaan kan
en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen
naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel
of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me:
Ik leer je mijn weg.

TWEEDE LEZING
We lezen het gedicht “De koorddanser” van Han Hoekstra (1906-1988).
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De koorddanser
Hoog in de zaal deed hij zijn dolle toeren,
in 't glanzend licht een zwevend silhouet,
dat elk gebaar en ied're schrede met
schijnbare achteloosheid bleef volvoeren.
Wij hielden hem tezaam in evenwicht
tot hij veilig aan 't einde was gekomen
en met een buiging afscheid had genomen,
een dwaze glimlach op zijn moe gezicht.
Heer, zie de drieste danser, die ik ben
Gij hebt het koord gespannen, en ik ken
de blinde aanvang, noch het duister einde.
Boven mij spant Uw lucht, beneden zijn de
wegen en steden, klein onder mijn voet.
Ik ga U, dansend, langzaam tegemoet.
We ZINGEN het lied “Die mij droeg op adelaarsvleugels” (tekst
H. Oosterhuis, naar Deuteronomium 32:11, melodie T. Löwenthal) uit
Verzameld Liedboek, p. 239.
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OVERWEGING
Enkele ogenblikken STILTE
Ons ZONDAGSLIED is Lied 605, “De toekomst is al gaande” (tekst
I. Lievaart, melodie W. Vogel). Tijdens het zingen van dit lied komen de
kinderen terug in de kerk.

2 De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3 De toekomst is al gaande
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4 De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
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een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
5 De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren musiceert Eeuwe Zijlstra op het Martiniorgel.
VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie Lied 368F
(tekst en melodie P. Schollaert):

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, “Als wij weer het brood gaan breken”
(tekst W. van der Zee, melodie F.H. Geusebroek).
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2 Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

3 Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

4 Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft,
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.

5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.

WOORDEN VOOR DE MAALTIJD
Voorganger: In dankbaarheid vieren wij nu samen de maaltijd
die het teken is van verbondenheid van God met mensen
en van mensen met elkaar.
Wij vieren samen in het besef van de schoonheid
en de kwetsbaarheid van onze aarde.
Wij vieren ook in het sterke besef van de broosheid en de
ernst van Jezus’ leven en van ons leven.
Wij staan stil bij de liefde en ruimte die hij mensen heeft
willen geven en die hij ook ons vraagt om te geven.
Samen vieren is ook een teken van vertrouwen om het niet
op te geven. Een teken van veerkracht en ons gedragen
weten door hem; een aansporing ook elkaar te dragen.
Zo willen wij samen brood en wijn delen
en zijn naam heiligen.
We bidden het TAFELGEBED (naar “Die wij danken” van M. Steehouder):
Voorganger: Om te komen tot onszelf,
tot het stil en diep geheim
dat ons leven in zich draagt,
daarom noemen wij jouw naam:
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Allen:

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Allen:

Voorganger:

Allen:

God, onmeetbaar en onzichtbaar,
als een woord aan ons gegeven,
toch aanwezig in ons midden
als een warmte om ons heen,
die wij noemen: vader, moeder,
vuur en adem van ons leven,
lieve schaduw, zachte vrede,
altijd in ons hart.
DIE WIJ ZIEN IN ELKE MENS
DIE OP AARDE LEVEN MAG,
IN IEDER KIND DAT WORDT GEBOREN,
IEDER DIE EEN ANDER VINDT.
Die wij vieren om het licht
dat doorbreekt als wij donker zijn,
om de toekomst die wij dromen
en de liefde om ons heen.
OM WIE WIJ HOPEN, HOE DAN OOK,
OP DE REDDING VAN DE WERELD,
DAT DE DOOD HET LAATSTE WOORD NIET IS
EN DAT MENSEN VRIJ-UIT GAAN.
Die wij danken, vast en zeker
voor die Jezus van Nazareth,
van wie wij de naam bewaren,
door verhalen aan elkaar.
OMDAT HIJ ARM WAS MET DE ARMEN,
LIEFDE DROEG VOOR IEDEREEN
EN DAAROM NIET WAS KLEIN TE KRIJGEN
DOOR DE WAARHEID VAN DE DOOD.
Omdat hij ons heeft aangezegd
hoe wij ons leven moeten gaan:
liefde geven tot wij breken
brood voor een ander zijn.
ZO WILLEN WIJ GAAN OP ZIJN WEG,
EEN HANDVOL BROOD ZIJN VOOR ELKAAR
EN SAMEN DRINKEN UIT DE BEKER
VAN HET LEVEN DAT WIJ GAAN.
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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,
en ontvang in deze tekens
de goedheid en de barmhartigheid van God.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen wij “Nada te turbe” (tekst
n. Teresa van Avila, 1515-1582; muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé.
Laat niets je bezorgd maken, niets je bang maken. Wie God zoekt, komt
niets tekort: God vervult ons.
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ZEGEN
Voorganger:
Allen:

Moge God ons zegenen en beschermen.
Moge Hij zijn licht over ons laten stralen en ons liefde geven.
Moge Hij altijd bij ons zijn en ons met vrede omgeven.
AMEN.

Het SLOTLIED is Lied 418, “God, schenk ons de kracht” (tekst D. Trautwein,
vertaling A.C. den Besten; melodie D. Trautwein).

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

15
4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

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 2 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 26 mei, 17.00 uur Martinikerk: vesper
zondag 2 juni, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting Heifer.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Proatbus, was
€ 212,25. De uitgangscollecte was € 145,16. Een week eerder, op 12 mei,
was de uitgangscollecte € 97,80. 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:
Geert Brüsewitz, tel. 06-54296082, e-mail: gjbrusewitz@gmail.com
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. 06-50296119, 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.

27/5 De vijf artikelen van de remonstranten anno 2019

Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan zijn er door enkele
remonstrantse theologen vijf nieuwe artikelen opgesteld, als eigentijds
tegenwicht tegen de oude artikelen tegen de remonstranten van 1619.
Deze gaan over vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede
en vriendschap. Onlangs zijn ze ook aangeboden aan René de Reuver,
scriba van de PKN. In dit kader wordt ook in Groningen een regionale
bijeenkomst georganiseerd. Op maandag 27 mei zal het thema Vrede
centraal staan. Inleiders zijn dr. Tjaard Barnard, predikant van de
remonstrantse gemeente Rotterdam, en prof. dr. Arnold Huijgen, hoogleraar
systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
(christelijk gereformeerd). De toegang is vrij.
maandag 27 mei - Remonstrantse kerk - 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

16/6 Uitnodiging afscheid Tiemo Meijlink

Sinds 7 mei 2000 is Tiemo Meijlink als studentenpredikant werkzaam
binnen het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing vanwege de
Protestantse Kerk in Nederland. Tiemo gaat per 1 juli 2019 met emeritaat.
Samen willen wij op zondag 16 juni a.s. in de Martinikerk stilstaan bij dit
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vertrek: vanaf 11.30 in de wekelijkse viering en aansluitend tijdens de lunch
en een feestelijk middagprogramma.
Uw aanwezigheid op (een deel van) deze dag wordt door Tiemo en ons zeer
op prijs gesteld. Met het oog op de logistiek verzoeken wij u, indien u
gebruik denkt te maken van de lunch, hiervan vóór 13 juni a.s. melding te
doen aan het GSp per mail (info@gspweb.nl) of telefoon (050-3129926)
onder vermelding van uw naam.
zondag 16 juni - 11.30 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
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

