Viering van de
zestiende zondag na Pinksteren,
25 september 2022

2
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. Ook bij het samen
delen van brood en wijn bent u van harte welkom!
De dienst is voorbereid met Lies Hoexum van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Berend Borger.
ORDE VAN DIENST
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:

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

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen.
DIE DE MORGEN ONTBOOD ...
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
DIE DE MORGEN ONTBOOD ...

De OPENINGSPSALM is Psalm 122 berijmd (melodie Genève 1551). De
cantorij zingt couplet 1, allen 2 en 3.
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2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

WOORD VAN WELKOM en BEMOEDIGING
KYRIE en GLORIA Lied 299D, het kyrie en gloria uit de ‘Vogelmis’.
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Jesaja 66:10 -14
Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.
11 Aan haar vertroostende moederborst
zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten
zullen je zogen en verkwikken.
12 Want dit zegt de HEER:
Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,
de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken.
Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
13 Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal Ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden,
je botten zullen gedijen als het jonge groen.
De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.

We ZINGEN nu Gezang 123, “De naam des Heren nadert reeds van
verre” (tekst T. Naastepad, melodie Genève 1551). Cantorij couplet 1 en 3,
allen 2 en 5.
1 De naam des Heren nadert reeds van verre,
Jeruzalem, ga op de heuvel staan;
Hij tooit u met de heerlijkheid der sterren,
gij, kroon der schoonheid, hef uw bruidzang aan.
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2 Hij schittert als het licht van zeven dagen,
Hij zetelt op de veste van uw lied;
gij zult de volken van uw heil gewagen
die dringen rond uw heilig grondgebied.
3 Jeruzalem, gij zijt de troost der Schriften,
en groot is uw volharding en geduld;
sta op en zie: dit is het eind der zuchten,
de Heer der tijden heeft uw dag vervuld.
5 Moeder der levenden, bereid zijn wegen,
uw kind’ren komen reeds van verre aan,
zij dingen naar uw erfdeel en uw zegen,
vorstin der aarde, richt uw maaltijd aan.

EVANGELIELEZING Lucas 10:1-20
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor
zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. 2 Hij
zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de
eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3
Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4 Neem
geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand.
5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6 Als er
iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal
die vrede bij je terugkeren. 7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8 En
als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet,
9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie
bereikt.” 10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan
door de straten en zeg: 11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft,
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schudden we van ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: het koninkrijk van
God is nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn
dan het lot van die stad. 13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en
Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de
inwoners van die steden allang, gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en
waren ze tot inkeer gekomen. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus
en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15 En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de
hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! 16 Wie naar jullie
luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst
Hem af die Mij gezonden heeft.’
17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de
demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18 Hij zei tegen
hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: Ik heb
jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de
kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er
echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat
jullie naam in de hemel opgetekend is.’

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

OVERWEGING
Moment van stilte
We ZINGEN Lied 973, “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor” (tekst
D. Dufner, vertaling G. Landman, melodie C.V. Stanford). De cantorij zingt
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couplet 1 en 3, allen 2 en 4. Tijdens het zingen van dit lied komen de
kinderen terug in de kerk.

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
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COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Annelies van Walsem
van de Werkgroep Diaconaat.
In aansluiting hierop zingt de cantorij “Jerusalem, my happy home” (tekst
anoniem, Engeland, 16de eeuw; vgl. Lied 737 voor een vrije bewerking door
Willem Barnard van het Engelse origineel, dat 26 coupletten telt – wij zingen er
vandaag drie; Amerikaanse volksliedmelodie).
1 Jerusalem, my happy home,
When shall I come to thee?
When shall my sorrows have an end?
Your joys when shall I see?
2 Your saints are crowned with glory great;
They see God face to face;
They triumph still, they still rejoice:
Most happy is their case.
3 There David stands with harp in hand
As master of the choir:
Ten thousand times that man were blessed
That might this music hear.

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met Lied 367B (muziek
R. Farrant):

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Jullie worden allemaal uitgenodigd om in een kring door de kerk te gaan
staan; zo willen wij samen de gemeenschap van brood en wijn vieren.
We bidden een Tafelgebed uit de traditie van Iona.

>>>
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Voorganger:

Wij vieren samen de maaltijd die de Heer ons heeft bereid.
Wij danken God voor zijn gaven en
heffen ons hart naar Hem omhoog.
Dankbaarheid, lof, de harten omhoog,
stemmen vol vreugde, dat is wat U toekomst.
Want toen wij niets waren hebt U ons tot iets gemaakt.
Toen wij nog geen naam hadden, en geen geloof
en geen toekomst hebt U ons uw kinderen genoemd.
Als wij verdwaalden of ons afkeerden
hebt U ons niet aan ons lot overgelaten.
Als we naar U terug kwamen hebt U ons
met open armen ontvangen.
En zie, U hebt een tafel voor ons klaargemaakt,
niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf.
Opdat wij vervuld mogen worden, vergeven, genezen,
gezegend en vernieuwd.
U bent al onze pijn en al onze lof waard.

We zingen Lied 404D, het Sanctus en Benedictus uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking
W. Barnard en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel).
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Voorganger:

Allen:
Voorganger:
Allen:

Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen
zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld.
We kunnen het brood niet breken zonder te denken
aan al degenen die honger hebben.
Uw wereld is één en wij zijn de rentmeesters
van haar gulle gaven.
HEER, MAAK ONZE WELVAART DIENSTBAAR
AAN DE ARMEN.
wij kunnen de wijn niet drinken zonder te denken aan hen
die dorst hebben. De gebrokenen en de ontwortelden,
afgematte mensen, de hele aarde die roept om recht.
HEER, MAAK UW OVERVLOED DIENSTBAAR
AAN WIE UITGEPUT ZIJN.
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Voorganger:
Allen:

Voorganger:

Allen:
Voorganger:

We kunnen uw woorden van vrede niet horen zonder te
denken aan een wereld die oorlog voert of zich op oorlog
voorbereidt.
LAAT ONS TOCH ZIEN, HEER, HOE WE WAPENS
KUNNEN OMSMEDEN TOT TEKENEN VAN VERTROUWEN
EN DE ZUCHT NAAR MACHT
TOT HET VERLANGEN NAAR VREDE.
Wij kunnen dit feest van uw familie niet vieren
zonder te denken aan wat ons verdeeld houdt.
Wij zijn een in de Geest, maar nog niet in onze daden.
Onze geschiedenis en onze wonden
staan onze eenwording in de weg.
HEER, GENEES UW KERK VAN ELKE GEBROKENHEID.
Voor ons bent U geboren, voor ons hebt U genezen,
gepreekt, geleerd en de weg naar de hemel gewezen:
voor ons werd U gekruisigd en voor ons bent U,
na de dood, opgestaan.
Heer, Jezus Christus, hier aanwezig, voor alles wat U hebt
gedaan, voor alles wat u beloofd hebt, wat hebben wij U
te bieden?
Onze handen zijn leeg, onze harten soms vol van
verkeerde dingen. Wij zijn zelfs niet goed genoeg om de
kruimels van onder uw tafel op te rapen.
Maar bij U is genade en het vermogen om ons
te veranderen. Daarom, nu wij hier op deze plaats doen
wat U deed in een bovenzaal: stort uw Heilige Geest over
ons uit en over deze gaven van brood en wijn,
opdat ze voor ons uw lichaam mogen zijn, genezend,
vergevend, helend, zodat wij, voor U, uw lichaam mogen
worden, zorgzaam en liefdevol aanwezig in de wereld,
totdat uw Koninkrijk komt.

We zingen het Onze Vader (muziek G.J. Niemeijer).
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VREDEGROET
Voorganger: Niet een gemakkelijke vrede,
niet een vrede die niets te betekenen heeft,
niet een halfhartige vrede,
maar de vrede van Christus is met ons.
Laten we die met elkaar delen.
Wensen we elkaar de vrede van Christus.
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NODIGING
Voorganger:

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt,
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in de overvloed.
Dit zijn de gaven van God voor de mensen van God.

Tijdens het delen van het brood musiceert Henk de Vries op het grote
Martiniorgel.
Het SLOTLIED is Lied 848, “Al wat een mens te kennen zoekt” (tekst
H. Jongerius, melodie Scottish Psalter 1634 – CULROSS). Cantorij couplet 2,
allen 1, 3 en 4 – en, na de zegen, couplet 5.

2 Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

ZENDING en ZEGEN

4 Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.

17
Tot besluit zingen we couplet 5 van Lied 848.
5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

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 2 oktober, 11.30 uur de ochtenddienst: Ynte de Groot
Schoonheid met een ziel
zondag 25 september, 16.00 uur, Martinikerk: Liedmiddag
zondag 2 oktober, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor een ziekenhuis
in Malawi. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting
Opkikker, was € 63,30. Die van de uitgangscollecte was € 102,20. 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
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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!
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.
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 13.15/30 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.

Kindernevendienst en oppas

Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De eerstvolgende data zijn 9 en 23 okt., 13 en 27 nov. en 11 dec.

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

