Viering van de
vijftiende zondag na Pinksteren,
5 september 2021
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Hartelijk welkom in deze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk.
Na een zomerperiode starten we vandaag het nieuwe seizoen van de
Martinivieringen. Een bijzonder begin, want we zijn terug in het schip van
de kerk na ruim een jaar Martinivieringen vanuit het hoogkoor. Ook kunnen
we weer zingen samen met de cantorij en zullen een kring vormen om de
gemeenschap van brood en wijn te vieren in een aangepaste vorm.
De dienst is voorbereid met Stineke Haas van de Werkgroep
Martinidiensten.
Het Martiniorgel wordt bespeeld.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Voorganger is Matty Metzlar.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Ons OPENINGSLIED is Lied 217, “De dag gaat open” (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.
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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.

BEGROETING
We ZINGEN Lied 8 A, “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is” (tekst K. Deurloo,
melodie T. Tallis/Ravenscroft’s Psalter 1621). Cantorij 1 en 3, allen 2 en 6.
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.
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3 Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind,
dat Gij het kent en zo bemint.
6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aard' is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

KYRIE GEBED
De intenties worden afgewisseld met het zingen van het Kyrie uit de
‘Vogelmis’, Lied 299D.

GLORIA
We zingen Lied 304, “Zing van de Vader” (tekst H. Jongerius, melodie
J. Crüger). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
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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 worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De Levende zal bij jullie zijn.
MOGE ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN ZIJN.

GEBED
EERSTE LEZING Psalm 84 (vertaling H. Oosterhuis)
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uit: 150 Psalmen vrij

We ZINGEN nu Lied 158B “Een schoot van ontferming is onze God”
(tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).
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TWEEDE LEZING

Lucas 18: 9-17 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen
minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen
naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een
tollenaar. 11 De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God,
ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast
tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De
tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik
naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en
zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als
iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want
wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal
verhoogd worden.’
15
De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door
hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16 Maar
Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17 Ik verzeker jullie:
wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan!’

We ZINGEN het lied “The Kingdom of God is justice and peace”,
uit de traditie van Taizé. (3 x)
>>>
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OVERWEGING
Enkele ogenblikken van STILTE
We ZINGEN “Wij leven van verwondering” (tekst A.C. Bronswijk, melodie
Leipzig 1539).
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1 Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

2 Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor-en tegenspraak
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368G, “Adem van
God, vernieuw ons bestaan” (melodie J.D. van Laar):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
Wij zingen het TAFELLIED, “Als wij weer het brood gaan breken” (tekst
W. van der Zee, melodie F.H. Geusebroek). Cantorij 2 en 4, allen 1, 3 en 5.

>>>
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Voorganger:

Wij geloven in leven en opstanding ten leven.
Wij bidden om de vrede van God,
dat zij neerdaalt over onze toekomst
over het leven van alle mensen.
Vrede over onze huizen, de plaatsen waar wij wonen,
vrede over onze woorden en gebaren
over ons omgaan met elkaar.
Wij bidden om de Godsvrede
die Jezus Messias heeft voorgeleefd.
Zachtmoedig onder de mensen,
sprekend over het geheim van het leven.
Hij opende wegen waar anderen geen uitweg meer zagen.
De geest van onmacht en ongeloof dreef hij uit.
Hij keerde mensen om tot medemensen.
Hij zelf is ons tot voedsel geworden.
Op de avond voor zijn dood
heeft hij brood genomen, de zegen uitgesproken,
Hij brak het en deelde het met zijn leerlingen
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”
Hij zegende ook de beker van dank, wijn van vreugde.
Hij gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:
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“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”

Voorganger:

Om de vrede van God die hij belichaamde, bidden wij,
om zijn Geest bidden wij.
Om zijn opstanding in ons bidden wij.
Wij bidden samen 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.

NODIGING
Tijdens het ronddelen van het brood klinkt orgelmuziek.
ZEGEN
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Over onze harten, onze huizen
DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen, in ons gaan
DE VREDE VAN GOD.
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Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

In ons leven, in ons geloven
DE LIEFDE VAN GOD.
Aan ons eind en nieuw beginnen
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD,
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.
AMEN.

Het SLOTLIED is Lied 425, “Vervuld van uw zegen” (tekst R. Zuiderveld,
naar O. Westendorf; volksmelodie uit Wales – THE ASHGROVE).

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 12 september, 11.30 uur de ochtenddienst: Heleen Maat

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Chavah.
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
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 van harte welkom!
Onderling contact bij lief en leed
Bij de Martinidiensten zijn we met een mooie groep mensen waarbij
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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
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

