Viering van de
zestiende zondag na Pinksteren,
12 september 2021
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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 Cobie Kamminga van de Werkgroep
Martinidiensten.
Het Koor van het GSp staat onder leiding van Pieter Pilon.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Heleen Maat.

ORDE VAN DIENST
PIANOMUZIEK
OPENINGSLIED “Vol van verwachting zijn wij gekomen” (tekst M. Koijckde Bruijne, melodie E. Silcocks) uit Zangen van zoeken en zien, 107. Het
koor zingt couplet 2, allen 1 en 3.
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2 Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
3 Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

WELKOM
KYRIE
Na elke gebedsintentie zingt het koor Lied 301C (melodie I. de Sutter).

Als GLORIA zingen we Lied 95A, “Venite, exultemus Domino” (tekst Psalm
95:1,6) uit de traditie van Taizé. Eerst het koor, daarna allen (2 x)
>>>
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
GEBED
EERSTE LEZING Jesaja 45:20-25 (Nieuwe Bijbelvertaling)
20

21

Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
laat hen allen naderbij komen.
Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
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24
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Was ik dat niet, de HEER?
Buiten mij is er geen god.
Alleen ik ben een rechtvaardige God,
alleen ik breng redding.
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
Ik heb bij mijzelf gezworen:
Uit mijn mond komt gerechtigheid voort,
een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan.
Heel het nageslacht van Israël
zal bij de HEER recht vinden
en zich gelukkig prijzen.

We ZINGEN het lied “Als Gij bestaat” (tekst H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 149. Eerst het koor, daarna allen.

TWEEDE LEZING

Marcus 9:14-29 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen
heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren
waren. 15 De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar
hem toe om hem te begroeten. 16 Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan
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het discussiëren?’ 17 Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon
naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; 18 steeds
wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het
schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf.
Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’
19
Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog
bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ 20 Ze
brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen
stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en
weer. 21 Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij
antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22 en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur
gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen,
heb dan medelijden met ons en help ons.’ 23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets
kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24 Meteen riep de vader van het kind
uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 25 Toen Jezus zag dat er een grote groep
mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest
die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem
terug.’ 26 Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de
jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven.
27
Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op.
28
Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem:
‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 29 Hij antwoordde: ‘Dit soort kan
alleen door gebed worden uitgedreven.’

We ZINGEN nu “Wie leven van verwondering” (tekst H. Jongerius, melodie
J. Raas) uit Zangen van zoeken en zien, 187. Koor 1 en 3, allen 2 en 4.
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2 Wie leven van het weerloos woord
dat uw genade meldt,
vertrouwen dag en nacht op U,
raken op U gesteld.
3 Wie leven van de stille kracht
die Gij aan mensen geeft,
zij gaan elkander tegemoet,
zijn voor geen kwaad bevreesd.

4 Wie leven van het kloppend hart,
staan aan de levensbron
als bomen, dragend nieuwe vrucht,
tot in hun ouderdom.

OVERWEGING
Moment van stilte
We ZINGEN Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon –
Deze wereld omgekeerd” (tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers). Het
koor zingt couplet 1, allen 2 en 3.
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2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdwenen de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen and´re mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3 Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in ‘t verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt hij zal zijn ogen niet geloven.

COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Marian
van Loo van de Werkgroep Diaconaat.
VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer
U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Uitnodiging om naar voren te komen, een stukje brood te nemen van
een van de schalen op tafel en daarna een ruime kring te vormen. Wacht
met eten!
Tijdens de vorming van de kring musiceert Jan de Roos op de vleugel.
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We zingen het TAFELLIED, “Avondmaal ter heiliging” (tekst H. Oosterhuis,
naar ‘O Sacrum Convivium’; melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek,
p. 633. Eerst het koor, daarna allen.

TAFELGEBED (naar Sytze de Vries)
Voorganger: Levensbrood dat onze vragen stilt,
van hand tot hand, zo leven wij van uw liefde
in een liefdeloze wereld.
En bij zoveel wat sterft en doodloopt,
houdt dat onze hoop levend.
Daarom is het uw Naam die wij hooghouden,
danken en zegenen.
U zegenen wij om uw kind Jezus,
die liefde in levenden lijve voor ons werd,
die hoop belichaamde als hemels brood,
als eersteling van een grote oogst.
Hem gedenken wij
die in de nacht waarin hij werd verraden
het brood en de zegen uitsprak.
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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:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”
Zend uw Geest in ons midden en geef ons elkaar tot
onderdak van vrede, tot vindplaats van het visioen.
Dan gaan wij hoopvol uw dag tegemoet.
Nodiging tot het eten van het brood.
Tot besluit bidden we 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.
ZEGEN en UITZENDING
Ons SLOTLIED is Lied 418, “God, schenk ons de kracht” (tekst D. Trautwein,
vertaling A.C. den Besten; melodie D. Trautwein). Koor couplet 1, allen 2.
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2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.

PIANOSPEL
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
zondag 19 september, 11.30 uur de ochtenddienst: N.N.

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor STOOT. De
opbrengst van de collecte van vorige week, voor Chavah, was € 151,25.
De uitgangscollecte was € 107,65. 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
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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
info@martinidiensten.nl Wij nemen dan contact met je op. Wees welkom!

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
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

