Viering van
zondag Rogate,
22 mei 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.
De dienst is voorbereid met Clara de Graaff van de WGM.
De zang wordt verzorgd door Joke Bulthuis en Ton Tromp.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Arlette Toornstra.
ORDE VAN DIENST

DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
WELKOM
OPENINGSLIED Lied 216, “Dit is een morgen als ooit de eerste”

(tekst E. Farjeon, vert. A. Govaart; Keltische volksmelodie)
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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.

GROET en BEMOEDIGING (naar Psalm 67)
Voorganger: De Heer zij met u.
Allen:
OOK MET U ZIJ DE HEER.
Voorganger: Moge God ons genadig zijn en zegenen.
Allen:
MAG ZIJN LICHT OVER ONS SCHIJNEN!
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen:
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. AMEN.
We ZINGEN Lied 67A, “Heel de aarde jubelt en juicht” (tekst M. Copier,
melodie L. Deiss). Let op de aanwijzingen van de voorzangers.
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2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein
3 Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein
4 Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd, laat Heer,
uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein

KYRIE
Na een gesproken inleiding zingen we het kyrie uit de ‘Vogelmis’, Lied
299D (muziek W. Vogel).

GLORIA Lied 304, “Zing van de Vader” (tekst H. Jongerius,
melodie J. Crüger).
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

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

DIENST VAN HET WOORD
GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING Genesis 1:1 - 2:3 (NBV21)
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en doods,
duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.
3 God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en
Hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag, de duisternis
noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
6 God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van
elkaar scheidt.’ 7 God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven. Zo gebeurde het. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd
avond en het werd morgen. De tweede dag.
9 God zei: ‘Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog
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land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde Hij aarde, het
samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. 11 God
zei: ‘Laat overal op aarde jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en alle
soorten bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De
aarde bracht jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten en alle soorten
bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het
werd avond en het werd morgen. De derde dag.
14 God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden
van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen
en de jaren, 15 en als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de
aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om
over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de
sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18
om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de
duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen.
De vierde dag.
20 God zei: ‘Laat het water wemelen van levende wezens, en laten er boven de
aarde, langs het hemelgewelf, vogels vliegen.’ 21 En God schiep de grote
zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt,
en alle soorten vogels, alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22
God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water
van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd
avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24 God zei: ‘Laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen: alle soorten
vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25 God maakte alle
soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de
aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij
moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee,
over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens
als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en
word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen
van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde
rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en
alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in
het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de
aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31
God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het
werd morgen. De zesde dag.
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[2] Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende
dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij
gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag
rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

ZINGEN Lied 513, “God heeft het eerste woord” (tekst J. Wit, melodie
G. Kremer).

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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LEZING

Johannes 14:23-26 (NBV21)

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 in mijn naam zal
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen
jullie gezegd heb.

ZINGEN Lied 316, “Het woord dat u ten leven riep” (tekst J. Wit,
melodie Genève 1551).

4 Het woord van liefde, vrede en recht Rondom u klinkt de stem van God:
is in uw eigen mond gelegd,
vrijspraak, vertroosting en gebod,
is in uw eigen hart geschreven.
vlak voor u ligt de weg ten leven.
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VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN Lied 657, “Zolang wij ademhalen” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie Llangloffan).

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild!

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
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4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.

DIENST VAN DE GAVEN
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Annelies
van Walsem van de Werkgroep Diaconaat.
VOORBEDEN en STIL GEBED
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 ‘Met heel uw gemeente’ (Dienstboek, nr. 15).
Vet gedrukt = Allen.
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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.

14

VREDEGROET
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Lied 417, “Frieden, Frieden”,
een lied uit de traditie van Taizé.

DANKGEBED
Ons 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

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 29 mei, 11.30 uur de ochtenddienst: Alberte van Ess
Schoonheid met een ziel
zondag 22 mei, 17.00 uur Martinikerk: Uit de kunst
zondag 29 mei, 17.00 uur Martinikerk: Gregoriaanse vesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor het Groninger
Landschap. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de
Minimacamping, is € 73,50. De uitgangscollecte leverde € 42,50 op.
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
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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 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 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 data zijn: 12 en 26 juni.

29/5

Vesper met gregoriaanse muziek

In de tijd waarin plannen ontstaan om the Passion af te sluiten met de
Hemelvaart is het misschien een verrassing dat het kerkelijk jaar ‘gewoon’
doorgaat. De zondag na Hemelvaartsdag staat bekend onder de naam
‘wezenzondag’: de leerlingen van Jezus zijn na de hemelvaart als wezen
achtergebleven en verkeren in onzekerheid: hoe moeten we verder? Jezus
heeft de komst van de pleitbezorger, de heilige Geest, beloofd. Maar zover
is het nog niet!
De periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is misschien wel vergelijkbaar
met die van de advent: gespannen wachten op wat komen gaat.
Dit wordt al eeuwenlang uitgezongen in de liturgie. In de Vesper van 29 mei
zullen de gregoriaanse gezangen klinken waarvan de teksten getuigen van
verwachting en verlangen. Zo klinkt aan het begin van de dienst de hymne
Veni, Creator Spiritus. Daarin wordt de komst van de Geest afgesmeekt, als
helper en trooster. Precies zo wordt in de adventstijd gebeden om de komst
van Christus: veni et noli tardare: ‘kom en aarzel niet!’.
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Deze vesper wordt verzorgd door de schola Gregoriaans Groningen.
zondag 29 mei – 17:00 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

