Viering van
de 15de zondag na Pinksteren,
18 september 2022
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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 Clara de Graaff van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Bert Ballast, Maarten van Damme,
Stineke Haas en Lies Kloosterman.
Carlos Julian Bollo bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Heleen Maat.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is “Geest van God, wees hier aanwezig” (tekst
D. van der Kolk, melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 95.
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2 Hier zijn wij, bijeen gekomen,
uit de wereld van vandaag
uit de wereld die ons mensen
voedsel geeft, bewaart en draagt.
De zorg om haar kan ons bezwaren,
Geest van God verlicht ons dan.

BEGROETING
KYRIE
na elke bede zingen we Lied 301A, een orthodox kyrie:

GLORIA
Als Glorialied zingen we couplet 3 en 4 van Lied 299J, “Om de mensen
en de dieren” (tekst K. Deurloo, melodie C. Winter). Eerst allen couplet 3,
dan zingt het koor couplet 4, allen besluiten met (opnieuw) couplet 3.
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4 Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.
3 Eer zij de God van de hemel,
zijn naam richt de geschiedenis.
Eer aan de koning der volken:
Gloria in excelsis.

DIENST VAN HET WOORD
GEBED
EERSTE LEZING Deuteronomium 14:22-29
Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. 23
Van de tienden van uw graan, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen
en geiten moet u een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw God, op
de plaats die Hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Zo leert u steeds
opnieuw te leven in ontzag voor de HEER, uw God. 24 Voor het geval u niet in
staat bent om uw tienden en uw offergaven die hele afstand mee te nemen – zeker
wanneer de HEER u rijk gezegend heeft – omdat de plaats die Hij uitkiest te ver weg
is, 25 moet u uw afdracht te gelde maken en met dat geld in een buidel naar de
plaats van zijn keuze gaan. 26 Daar mag u het uitgeven aan alles wat u maar wilt:
runderen, schapen en geiten, wijn en bier en wat maar in u opkomt, en daarvan
richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan met uw hele
familie. 27 En vergeet daarbij de Levieten die bij u in de stad wonen niet, want zij
bezitten geen eigen grond zoals u.
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28 Elk derde jaar moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan
en het opslaan in de stad. 29 De Levieten, die geen grond bezitten zoals u, en de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen
daarvan dan eten tot ze verzadigd zijn. De HEER, uw God, zal u erom zegenen
in alles wat u onderneemt.

ZINGEN Lied 119A, “Uw woord omvat mijn leven” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).

TWEEDE LEZING Matteüs 20:1-16
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het
ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2 Nadat hij
met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij
hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij
anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook tegen hen: “Gaan
jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5 En ze
gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later
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weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op
weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom
staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7 “Niemand heeft ons ingehuurd,”
antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de
avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de
arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig
met de eersten.” 9 En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar
voren en kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen
naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen
ieder die ene denarie. 11 Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de
landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u
behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de
hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik
behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één
denarie? 14 Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als
aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik
goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

We ZINGEN nu Lied 991, “De eersten zijn de laatsten” (tekst W. Barnard,
melodie F.A. Mehrtens). Het koor zingt couplet 3 en 6, allen de overige
coupletten.

2 God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
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3 Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

4 Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.

5 Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.
6 Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
7 Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.

8 De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.

OVERWEGING
ZINGEN Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon” –
tevens bekend als 'Deze wereld omgekeerd' - (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).
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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.

DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian Veen
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:
>>>
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GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
We vormen een kring door de kerk om zo de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
Als Tafellied zingen we “Als je brood deelt deel je macht” (tekst H. Verbeek,
melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken en zien, 620. Het koor zingt
couplet 2, 4 en 6; allen de overige coupletten.

2 Als je brood deelt deel je hart.
Als je hart deelt komt er hoop.
3 Als je brood deelt deel je lijf.
Als je lijf deelt word je een.
4 Als je brood deelt deel je pijn.
Als je pijn deelt is er trouw.
5 Als je brood deelt word je klein.
Als je klein wordt word je sterk.
6 Als je brood deelt wordt het licht.
Als het licht wordt komt het goed.
7 Als je brood deelt word je brood.
Als je brood wordt word je mens.

TAFELWOORDEN
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Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Lied 568A, “Ubi caritas et
amor, Deus ibi est” (muziek J. Berthier), een lied uit de traditie van Taizé.

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

SLOTGEBED
Het SLOTLIED is Lied 419, “Wonen overal nergens thuis” (tekst
H. Oosterhuis, melodie ‘Suze Naanje’).
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2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk.
3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.

ZEGEN
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 25 september, 11.30 uur de morgendienst: Berend Borger
Schoonheid met een ziel
zondag 18 september, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong
zondag 25 september, 16.00 uur, Martinikerk: Liedmiddag

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting
Opkikker. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor
Vluchtelingenwerk, was € 130,65. De uitgangscollecte leverde
€ 89,00 op. 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
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.
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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
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: 25 sept., 9 en 23 okt., 13 en 27 nov. en 11 dec.

2/10 De WGD nodigt uit voor een bezoek:

Op zondag 2 oktober ben je vanuit de Martinidiensten welkom in de School
in Visvliet bij Jasja Nottelman (voorganger in de Martinidiensten en
werkzaam als studentenpastor bij het GSp) en Harry Veenstra.
Rond 13:15/13:30 worden we verwacht aan de Bartolesstraat 2. Ze zullen
wat vertellen over de School en uiteraard een rondleiding geven, we worden
ontvangen met een lunch.
De School is de woon-en werkplek van Jasja en Harry. Ze ontvangen er
gasten/ meelevers en het voormalige kleuterlokaal wordt ingezet als
workshopruimte. Meer informatie is te vinden op www.deschoolvisvliet.nl
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De School is het beste bereikbaar per auto of de fiets (ongeveer 23 km
vanaf de Martinikerk). Het station in de buurt is Grijpskerk (carpoolen,
dan wel ophalen van het station behoort tot de mogelijkheden).
Opgave bij Marian Veen: veen@home.nl / 0622070875.
Graag in de mail melden of je per fiets/trein/auto erheen gaat of wilt
carpoolen. Voor het organiseren van de lunch en het vervoer is het fijn als
je je op tijd opgeeft. Een vrijwillige bijdrage voor de School is 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 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

