Viering van de
eerste zondag van Advent,
29 november 2020
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Vandaag is het de eerste zondag van Advent (Adventus Domini = komst
van de Heer). Het is een tijd van verwachting en voorbereiding, van inkeer
en bezinning over de toekomst van onze wereld. Wat en wie hebben wij te
verwachten? Welk licht zal er over de duisternis van deze wereld schijnen?
Hoe staan wij zelf in deze vragen: aarzelend, twijfelend, vol met voorbehoud
of waakzaam en met overgave hopend en uitkijkend wat er komen zal? In
de lezingen van deze morgen gaat het over die vragen. Zijn dat ook onze
vragen, vandaag?
Deze dienst is voorbereid met leden van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini staan onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het koororgel.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
DE VOORBEREIDING
STILTE
BEGROETING
De cantorij ZINGT de psalm van deze zondag: Psalm 85 berijmd (melodie
Genève 1562).
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2 Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid;
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE
Eén van ons:

Barmhartige God,
er is in onze wereld veel verdriet
en voor velen is het bestaan vol moeite en zorg.
Ontelbaar veel mensen zijn op ontferming aangewezen,
op barmhartigheid van anderen.
God, wees aanwezig op deze, uw wereld
en ontferm u over de nood van onze wereld.
Vandaag denken wij in het bijzonder aan:
.....
Zo bidden wij U:
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Cantorij:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Het GLORIA blijft in de Adventstijd achterwege. Het klinkt pas weer in de
Kerstnacht. In plaats daarvan wordt een bewerking van de Lofzang van
Zacharja gezongen: Lied 158B “Een schoot van ontferming is onze God”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
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EERSTE LEZING UIT DE BIJBEL Jesaja 63:19b – 64:8 (NBV)
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Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor u beven.
Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
zoals vuur water doet koken,
zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
en alle volken voor u laten beven,
omdat u de geduchte daden doet
waarop wij niet durven hopen.
Als u toch zou afdalen!
De bergen zouden voor u beven.
Nog nooit is zoiets gehoord,
niet eerder zoiets vernomen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.
Wij allen zijn onrein geworden,
onze gerechtigheid is als het kleed
van een menstruerende vrouw.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
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De cantorij ZINGT het lied “Scheur toch de wolken weg en kom” (tekst
H. Oosterhuis, melodie Augsburg 1666), uit Tussentijds, 134.

1 Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, uw Naam is ver.
2 Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kind’ren staan
op uit hun graf en zien U aan.
3 Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.
4 Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Marcus 13:24-37 (NBV)
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan
geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse
machten zullen wankelen. 26 Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de
wolken, bekleed met grote macht en luister. 27 Dan zal hij de engelen erop uitsturen
om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van
de aarde tot het uiteinde van de hemel.

7
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. 30 Ik verzeker jullie: deze
generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
31
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
32
Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de
hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
33
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34 Het
is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over
aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij
opdracht om de wacht te houden. 35 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het
eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36 Laat hij jullie niet slapend aantreffen
wanneer hij plotseling komt. 37 Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees
waakzaam!’
28

Als ACCLAMATIE op de evangelielezing klinkt Lied 339F, “Heer, Gij
hebt woorden van eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern EvangelischLutherse Kerk 1988).

OVERWEGING
Het ZONDAGSLIED is Lied 453, “Wachters van de tijd” (tekst T. Naastepad,
melodie F.A. Mehrtens).
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4 Midden onder u heeft Hij zijn verblijf geslagen
om uw zonden weg te dragen, wacht het wonder nu
van de Zoon die hier woont.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- Dankgebed
- Voorbeden
na iedere voorbede klinkt de acclamatie Lied 368A, “Kom, Heer,
en wacht niet langer” (melodie W. Kloppenburg):

- Stil gebed
- 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.
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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.
Het SLOTLIED is Lied 451, “Richt op uw macht, O Here der heerscharen”
(tekst T.J.M. Naastepad, melodie Genève 1551).

2 Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgeboom en wijnstok van de trouw.
5 Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.
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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.

ORGELSPEL
Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken.

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 6 december, 11.30 uur Morning Prayer: Rudolf Oosterdijk
Schoonheid met een ziel
zondag 6 december, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst
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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Voedselbank.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Red de weidevogel,
was € 98,70. De uitgangscollecte was € 75,40. 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
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
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
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
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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.
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

