Viering van
de 22ste zondag na Pinksteren,
24 oktober 2021
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Deze dienst is voorbereid met Stineke Haas van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini staan onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Tiemo Meijlink.

ORDE VAN DIENST

DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Wij zingen het DREMPELGEBED, Lied 296, “Die de morgen ontbood”
(tekst S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
Cantorij:
Allen:

Cantorij:
Allen:

Die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen.
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.
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Cantorij:
Allen:

Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
DIE DE MORGEN ONTBOOD
EN HET LICHT HEBT GEROEPEN,
ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.

WOORD VAN WELKOM en BEMOEDIGING
Onze OPENINGSPSALM is Psalm 130 onberijmd (Nieuwe Bijbelvertaling).
Cantorij:

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen.

Allen:

Cantorij:

Allen:
Cantorij:

Allen:

1 Uit de diepte roep ik tot U, Heer.
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.
3 Als u de zonden blijft gedenken, Heer,
wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
daarom vereert men u met ontzag.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER,
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.
5 Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER,
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.
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Cantorij:
Allen:

7 Israël, hoop op de Heer!
Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER,
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA
Eén van ons spreekt het smeekgebed uit, eindigend met “Zo bidden wij U”.
Vervolgens zingen we Lied 299D, het kyrie en gloria uit de ‘Vogelmis’’ .
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DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Heer 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 59:9-19 (NBV)
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Daarom blijft het recht ver van ons
en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.
Wij hopen op licht, maar het is duister,
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
We tasten als blinden langs de muur,
we tasten rond als iemand die niets kan zien.
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
in de kracht van ons leven lijken we dood.
Wij allen grommen als beren,
we klagen en kreunen droevig als duiven.
Wij hopen op recht, maar het is er niet,
op redding, maar ze blijft ver van ons.
Want talloos zijn onze misdaden jegens u,
onze zonden getuigen tegen ons.
We zijn ons van onze misdaden bewust
en erkennen ons wangedrag:
we zijn opstandig en de HEER ontrouw,
we zijn afvallig van onze God,
we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
Het recht is verdrongen
en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat
en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.
De HEER redt en bevrijdt
Maar de HEER zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
Op eigen kracht bracht hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
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woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;
ook op de eilanden wreekt hij zich.
In het westen zal men de naam van de HEER vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de HEER.

Wij ZINGEN Psalm 13 berijmd (melodie Genève 1542/Lyon 1547). De
cantorij zingt couplet 1, allen 2 en 3.
1 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij?

3 Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Mijn hart juicht om uw zegeningen.
De Heer zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.
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TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Marcus 10:46-52 (NBV)
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote
menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een
zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret
voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden
met mij!’ 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden,
maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
49
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging
naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw
geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Wij zingen als ACCLAMATIE bij het evangelie Lied 339C, “U komt de
lof toe” (melodie W. Vogel). Eerst de cantorij, daarna allen.

OVERWEGING
Als ZONDAGSLIED zingen wij Lied 182, “Blinde man, ga voort gij”
(tekst M. Jacobse, melodie J. Pasveer). De cantorij zingt couplet 1, allen
couplet 2, 3 en 4. Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen
terug in ons midden.
1 Blinde man, ga voort gij,
blinde man, ga weg.
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Schreeuw niet: Here, hoor mij!
Blinde man, ga voort gij,
zwijg toch, waarom stoort gij
Jezus op zijn weg?

3 ‘Zoon van David, wilt Gij
dat ik U mag zien?
Alle kwalen heelt Gij,
alle honger stilt Gij.
Vraagt Gij mij: wat wilt gij?
Heer, dat ik mag zien!’
4 Blinde man, vertrouw nu
op wat Hij u zegt:
uw geloof behoudt u,
wie gelooft, aanschouwt nu!
Blinde man, vertrouw nu,
volg Hem op zijn weg.
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DE DIENST VAN DE TAFEL
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
HET TAFELGEBED
Voorganger: God van de machten,
Vader van het leven,
die ons het visioen heeft gegeven
van een maaltijd voor alle volken,
voor alle mensen,
wij loven en danken U
voor uw verbond met de mensen,
ook met ons, hier aanwezig,
mensen van hoop en vrees
mensen op weg naar het land van belofte,
zoekend en strevend
naar een wereld van gerechtigheid en vrede.
Daarom zingen wij U de lof toe
met allen die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield.
We zingen Lied 404D, het Sanctus en Benedictus uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking
W. Barnard en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel).
>>>

12

13

Voorganger:

Gezegend zijt Gij, God,
en gezegend is Jezus die komt in uw naam,
die de zoon des mensen is
en zich vernederd heeft tot in de ellende
en de dood van deze wereld.
Gij hebt hem verhoogd boven alle machten
als een teken dat er redding zal zijn en bevrijding.
Die in de nacht van zijn overlevering
een brood heeft genomen, en het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neemt, eet, want dit is mijn lichaam,
doet dit tot mijn gedachtenis”.
Zo heeft hij ook de beker genomen,
daarover de dankzegging uitgesproken,
en hij gaf deze rond met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken.”

We zingen Lied 408D, het Agnus Dei uit de 'Vogelmis' (muziek W. Vogel).
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Voorganger:

Zend uw Geest in ons midden, o Heer,
en maak ons tot mensen
die zuchten naar gerechtigheid
en vernieuwing van deze wereld.
Dat wij met Christus en elkaar verbonden zijn
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan
als macht tegen het duister van deze wereld,
zend daartoe uw Geest.
Zo bidden wij U met allen die ons zijn voorgegaan:

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.
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NODIGING
Voorganger:

Neem nu allemaal van het brood dat gebroken is,
en ontvang in deze tekenen
de goedheid van de Eeuwige God,
de liefde van Jezus Christus,
de kracht om je even te leven door de Heilige Geest.

Bij het aannemen van het brood wensen wij elkaar toe:
“Vrede van Christus”
Tijden het DELEN VAN HET BROOD musiceert Henk de Vries op het
grote Martiniorgel.
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.

SLOTLIED Lied 827, “Mensen, wij zijn geroepen om te leven”
(tekst W. Barnard, melodie Genève 1551).
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2 God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
4 Ja, wij zijn allen kind’ren der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

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 31 oktober, 11.30 uur de ochtenddienst: Ivo de Jong
Schoonheid met een ziel
vanmiddag, 17.00 uur, Martinikerk: poëzievesper
zondag 31 oktober, 17.00 uur, Martinikerk: gregoriaanse vesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stoot.
De opbrengst van de collecte van 10 oktober jl., voor het Groninger
landschap, was € 301,28. De uitgangscollecte was € 270,36. 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
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
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
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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
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.
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Viering Allerheiligen en Allerzielen

Volgende week zondag vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Wij staan
stil bij al die mensen die ons zijn voorgegaan op de levensweg met hun
inspirerend geloof en vertrouwen.
In deze viering willen wij ook de mensen gedenken die wij missen, die
gestorven zijn. Mensen die in ons persoonlijk leven een bijzondere plaats
hebben gehad en die wij meedragen in ons hart.
Voorganger is ds. Ivo de Jong uit Rotterdam/Pernis.
zondag 31 oktober – 11:30 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
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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

