
 
 
Viering van zondag Exaudi, 
zevende zondag van Pasen, 
16 mei 2021 
 

 
 
 

 

 
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. 
 
Deze dienst is voorbereid met Clara de Graaff van de Werkgroep Martinidiensten. 
Jeannette de Bock, Lysbet de Vries en Dorine Wijmenga verzorgen de zang. 
Henk de Vries bespeelt het koororgel. 
Voorganger is Evert Jan Veldman. 
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ORDE VAN DIENST 
 

VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM 
 
ONTSTEKEN van de tafelkaarsen 
 
ZINGEN   Lied 293, “Hoor mijn stem, Heer” (tekst S.L.S. de Vries, bij Psalm  

     27:7-9; melodie W. Vogel) 
 

 

    
        Hoor mijn stem, Heer … 

 
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED 
Voorganger:  Onze hulp is de naam van de Eeuwige, 
Allen:  SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN. 
Voorganger:  Waar moeten wij U zoeken, God? 

De hemel is zo ver. 
        De vragen zijn zo groot. 
        Wij voelen ons verweesd 
        na Jezus’ hemelvaart. 
        Wij hunkeren naar uw nabijheid. 
        Weet U ons nog te vinden? 
Allen:  AMEN. 
 
KYRIE en GLORIA 
Voorganger:  Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen 
       over wie verloren lopen in het land van dood en duisternis. 
       En zingen wij tot in de gloria 
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Als Gloria zingen we Lied 792, “Kom, God, en schrijf uw eigen naam” (tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel). 

    
 
2  O God, die al uw liefde hecht 
   aan wie van liefde leeft, 
   omvat de trouw hier toegezegd. 
   Dat Gij uw zegen op ons legt, 
   uw vrede aan ons geeft! 
 

 
RONDOM HET WOORD 

 
LEZING   Exodus 19: 3 - 6 (Naardense Bijbel) 
 
3   Als Mozes is opgeklommen tot God,- 
roept de Ene hem toe vanaf de berg en zegt: 
zó zul je zeggen tot het huis van Jakob 
en zul je melden aan de zonen Israëls: 
 
 
4   zelf hebt ge gezien 
wat ik heb gedaan aan Egypte; 
ik draag u op vleugels van arenden 
en doe u komen tot mij; 
 

 
SCHRIFTLIED   Verzameld Liedboek 238, “Die mij droeg op adelaarsvleugels”. 

 
 

LEZING   Johannes 17: 14 - 26 (Naardense Bijbel) 

3  Verlaat niet, wat uw hand begon, 
   o God, ontbreek ons niet! 
   Straal in ons leven als de zon, 
   Gij, van de liefde zelf de bron, 
   de adem van ons lied! 
 

5    welnu, 
als ge horende hóórt naar mijn stem 
en mijn verbond bewaakt, 
dan zult ge mij kostbaarder worden 
   dan alle gemeenschappen; 
want van mij is heel het aardland; 
 
6   gíj zult mij 
   een koningshuis van priesters worden, 
een volk van heiliging!- 
dit zijn de woorden 
die je tot de zonen Israëls moet spreken! 
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14   Ik heb hun uw woord gegeven, 
en de wereld is hen gaan haten,- 
omdat ze niet van deze wereld zijn, 
zoals ík niet van deze wereld ben; 
 
15   ik bid niet dat gij hen weghaalt 
uit de wereld, 
nee, dat gij hen behoedt voor de boze; 
 
16   zij zijn niet van de wereld 
zoals ík niet van deze wereld ben; 
 
17   heilig hen toe 
in de waarachtigheid; 
uw woord is waarachtigheid. 
 
18   Zoals gij mij de wereld in hebt gezonden, 
heb ook ík hen de wereld in gezonden; 
 
19   en ter wille van hen heilig ik mijzelf toe 
opdat ook zíj toegeheiligd mogen worden 
in waarachtigheid. 

 
20   Maar niet alleen voor hen bid ik 
nee, ook voor hen die door hún woord 
in mij geloven, 
 
21   dat ze allen één mogen zijn, 
zoals gij, Vader, één zijt met mij 
en ik met u,- 
dat zij ook één zijn met ons, 
opdat de wereld gelove 
dat gij mij hebt gezonden. 
 
 
ZINGEN   Lied 965, “Heer, stuur zelf het schip der kerk” (tekst H. Zwingli,  

     vertaling J. Wit; melodie Straatsburg 1537/Zürich 1540). 
 

 
 
 
OVERWEGING 
 
ORGELSPEL 

2  God, houd zelf uw naam in eer. 
….Weer met macht de wolf die snood 
   in de nacht uw schapen doodt. 
   Vergaar 
   uw kudde bij elkaar. 

3  Help dat hoogmoed ons niet scheidt. 
    Leid ons naar elkander heen, 
    maak ons waar en maak ons één: 
    dan stijgt 
    een lied dat nooit meer zwijgt. 

22   Ook heb ik 
de heerlijkheid die gij mij hebt gegeven 
gegeven aan hen, 
opdat zij één zijn zoals wij één zijn: 
 
23   ik met hen en gij met mij,- 
dat ze mogen zijn, voltooid tot één, 
opdat de wereld erkenne 
dat gíj mij hebt uitgezonden 
en hen hebt liefgehad 
zoals gij mij hebt liefgehad. 
 
24   Vader,- wat gij mij hebt gegeven, 
daarvan is het mijn wil 
dat waar ík ben ook zíj wezen mogen, 
mét mij, 
dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen mogen 
die gij mij hebt gegeven, 
omdat gij mij hebt liefgehad 
van voor de grondlegging der wereld. 
 
25   Vader, Rechtvaardige, 
ook de wereld heeft u niet erkend, 
maar ík heb u erkend, 
en zij hier hebben herkend 
dat gij mij hebt uitgezonden, 
 
26   en ik heb hun uw naam bekend gemaakt 
en zál die bekend blijven maken, 
opdat de liefde 
waarmee gij mij hebt liefgehad 
één met hen zal zijn 
en ík één met hen. 
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GAVEN EN GEBEDEN 
COLLECTE 
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Marian van Loo van de Werkgroep Diaconaat. 
 
GEBEDEN 
 

- Dankgebed 
 

- Voorbeden, met na elke gebedsintentie: 
 Voorganger: Tot U bidden wij:  
 Allen:   GOEDE GOD, HOOR ONS BIDDEN. 
- Stil gebed 
- Samen bidden we het Onze Vader (NBV 2021): 

Onze Vader in de hemel, 
        laat uw naam geheiligd worden,  
        laat uw koninkrijk komen  
        laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
        Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was.  
        En breng ons niet in beproeving,  
        maar red ons van het kwaad.  
        Want aan U behoort het koningschap,  
        de macht en de majesteit  

tot in eeuwigheid. Amen. 
 
SLOTLIED   Verzameld liedboek 462, “Gij zijt voorbijgegaan”  

 
 

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. 

2  Gij zijt voorbijgegaan, 
    een voetspoor in de zee. 
    Gij zijt te ver gegaan, 
    gij zijt een mens teveel. 
    Gij zijt voorgoed, gij zijt 
    verborgen in uw God.  
    Geen stilte spreekt u uit, 
    ondenkbaar is uw dood. 
 
3 Gij zijt voorbijgegaan, 
    een vreemd bekend gezicht, 
    een stuk van ons bestaan, 
    een vriend een spoor van licht. 
    Uw licht is in mijn bloed, 
    mijn lichaam is uw dag, 
    ik hoop u tegemoet 
    zolang ik leven mag. 
 



6 
 

Volgende vieringen 
 
Martinidiensten 
zondag 23 mei, om 11.30 uur de ochtenddienst: Matty Metzlar 
 
 
Mededelingen - vanuit de Martinidiensten 
 

Geven per bank of giro 
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Minima-camping. 
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 
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  
Matty Metzlar, tel. 06-5029 6119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com 
 
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 info@martinidiensten.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, 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 
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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 


