Viering van
zondag Exaudi,
29 mei 2022
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
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 Martin de Bruijn van de WGM.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra.
Voorganger is Alberte van Ess.
ORDE VAN DIENST

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw is voor altijd
Allen:
EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND.
Voorganger: Gezegend Gij die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
Allen:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
Voorganger: Die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde.
Allen:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
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Voorganger:
Allen:

Geef ons oog voor elkaar
en zicht op uw rijk.
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT,
EN MET CHRISTUS OPSTAAN. AMEN.

OPENINGSLIED Lied 217, “De dag gaat open voor het Woord des
Heren” (tekst O. Swagemakers, melodie W. Mesdag). Cantorij couplet 1
en 3, allen 2, 4 en 5.
1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
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KYRIE
Na een gesproken kyriegebed zingen we een kyrie uit de traditie van Taizé.

Als GLORIAlied zingen we Lied 305, “Alle eer en alle glorie” (tekst S.L.S.
de Vries, melodie W. Vogel). Cantorij 1, allen 2 en 3.
1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke NAAM!
Viert de vrede die HIJ heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons met ontferming aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
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die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN DE SCHRIFT
GROET
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met jullie allen.
ZIJN VREDE MET U.

GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING 1 Samuel 12: 19b-24 (NBV21)
‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet hoeven te sterven.
Want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door om een koning te vragen.’
20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te zijn
zolang u de HEER maar trouw blijft en Hem dient met heel uw hart. 21 Dwaal
niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het
niets is. 22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in de
steek laten, want Hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. 23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker niet
ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. 24 Dus: heb
ontzag voor de HEER en dien Hem oprecht, met heel uw hart. U hebt immers zelf
ervaren welke grootse daden Hij voor u heeft verricht.

We ZINGEN nu de Psalm van deze zondag: Psalm 27 berijmd
(melodie Genève 1551). Cantorij couplet 1, allen couplet 4.
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
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LEZING Johannes 14:15-21 (NBV21)
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal Ik de Vader vragen
jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de
waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem
niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18 Ik laat jullie
niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal
Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen
leven. 20 Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik
in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij
liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem
bekendmaken.’
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We ZINGEN nu Lied 663, “Al heeft Hij ons verlaten” (tekst J.W. Schulte
Nordholt, melodie B. Gesius/G.P. Telemann). Cantorij 1, allen 2.
1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

OVERWEGING
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Moment van stilte
We ZINGEN Lied 360, “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer” (naar
‘Veni Creator Spiritus’, vertaling J.W. Schulte Nordholt; melodie 9de eeuw) .
Cantorij couplet 1 en 4, allen 2, 3, 5 en 6.
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
5 Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

6 Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Marian van Loo van de Werkgroep Diaconaat.
Aansluitend zingt de cantorij het motet “If ye love me” van Thomas Tallis
(ca. 1505 -1585).
If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter, that he may abide with
you forever, even the spirit of truth. (Johannes 14: 15-17)
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de
Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij
je zal zijn: de Geest van de waarheid. (Nieuwe Bijbelvertaling)

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer U om
naar ons toe” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap
van brood en wijn te vieren.
We bidden en zingen het TAFELGEBED, Lied 403D, “Gij, louter licht”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
Voorganger:

Die wij kennen als een Vader,
die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder –
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Voorganger:
Allen (zingen):
Voorganger:
Allen (zingen):
Voorganger:

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier:
GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne,
dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
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Voorganger:

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, is het Licht dat voor ons uitgaat.

Voorganger:

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst.
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
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Voorganger:

Allen (zingen):

Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd
zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen,
die hemel en aarde verheugen.
GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!

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.
Tijdens het delen van het brood zingen we het lied “Eat this bread,
drink this cup” uit de traditie van Taizé (muziek J. Berthier).

DANKZEGGING
ZENDING en ZEGEN
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Ons SLOTLIED is Lied 834, “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht” (tekst
J.F. Ruopp, vertaling A.C. den Besten; melodie Neurenberg 1676/1854).

Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

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 5 jumi, 11.30 uur de ochtenddienst: Jasja Nottelman
Schoonheid met een ziel
zondag 29 mei, 17.00 uur Martinikerk: Gregoriaanse vesper
zondag 5 juni, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Chavah. De
opbrengst van de collecte van vorige week, voor het Groninger Landschap,
zal op een later tijdstip worden geopenbaard.
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 dan 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.

Vanmiddag

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!’.
Deze vesper wordt verzorgd door de schola Gregoriaans Groningen.
zondag 29 mei – 17:00 uur – Martinikerk
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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: 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

