Viering van de
negentiende zondag na Pinksteren,
16 oktober 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. Ook bij het samen delen van
brood en wijn bent u van harte welkom!
De dienst is voorbereid met Stineke Haas van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Jasja Nottelman.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 212, “Laten wij zingend deze dag beginnen!”,
(tekst P. Gerhardt, vertaling S.L.S. de Vries, muziek J. Crüger). Cantorij couplet 1
en 4, allen couplet 2, 3 en 5.
1 Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
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3 Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij Hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
4 Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5 Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!
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BEGROETING
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Ons samenzijn dragen we op aan God
DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN,
die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst,
DIE ONS VRIJHEID GEEFT
EN ONS VERANTWOORDELIJKHEID VRAAGT.
Gods genade en vrede zij met ons allen.
AMEN.

KYRIE en GLORIA
Het kyriegebed wordt gesproken, waarna wij als glorialied zingen Lied
146C, “Alles wat adem heeft, love de Here” (tekst J.D. Herrnschmidt, vert.
A.C. den Besten; melodie Ansbach 1664). De cantorij zingt couplet 3,
allen couplet 1, 5 en 7.
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3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!

GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEZONGEN GEBED Lied 328, “Gij wacht op ons” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers). Eerste keer solo, daarna allen.
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EERSTE LEZING Genesis 12:1-8
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook
je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken,
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’
4-5 Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot,
de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig jaar.
Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden verworven en de
slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar
Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de
eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten.
7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw
nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER,
die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat
oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg
hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.

We ZINGEN het lied “Uit Oer is hij getogen” (tekst W. Barnard, melodie
F.A. Mehrtens) uit de bundel Liederen van het begin, nr. 23.
De twee melodieën (A en B) kunnen door elkaar gezongen worden. De
cantorij zingt ze beide voor aan de hand van couplet 1 en 2. De overige
coupletten zijn voor allen, als aangegeven.
melodie A:
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cantorij

1 Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,

melodie B:

cantorij

2 om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

allen melodie A

3 Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.

allen melodie B

4 Uit Abraham geboren
die zo gezworven heeft
is wie om God te horen
gestorven is en leeft:

vrouwen melodie A,
mannen melodie B

5 het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk dat hier beneden
de stem van God verstond.
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vrouwen mel. A,
mannen mel. B

11 En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

12 De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

EVANGELIELEZING Lucas 19: 1-10
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs
heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was
klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus
te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij
naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in
jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol
vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het
huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’
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Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het
viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,
want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te
zoeken en te redden wat verloren was.’

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 833, “Neem mij aan zoals ik ben” (tekst
en muziek J.L. Bell, vertaling R. van Loenen). Eerst de cantorij, daarna allen.
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OVERWEGING
Moment van stilte
We ZINGEN nu Psalm 103 berijmd (melodie Straatsburg 1539/Genève
1542/Lyon 1547). Cantorij couplet 1, allen 3, 4 en 9.
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
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4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Annelies van Walsem
van de Werkgroep Diaconaat.
In aansluiting hierop zingt de cantorij het motet “Let thy merciful ears” van
Thomas Mudd (vóór 1619-1667).
Let thy merciful ears, O Lord, be open unto the prayers of thy
humble servants; and that they may obtain their petitions. Make them to
ask such things as shall please thee; through Jesus Christ, our Lord.
Amen.
(BCP, Collect for the Tenth Sunday after Trinity)
Mochten uw oren, o Heer, genadiglijk voor de gebeden uwer ootmoedige
dienaren open zijn; en opdat zij hun gebeden verkrijgen mogen, zo doe
hen om datgene vragen wat U welbehaaglijk is; door Jezus Christus,
onze Heer. Amen.
(Het boek van het algemeen gebed ..., 1934)

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,” waarop wij zingend antwoorden met Lied 301G (muziek J. Berthier):
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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 en zingen het tafelgebed, Lied 403D, “Die wij kennen
als een Vader” (tekst S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
Voorganger:

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake
bracht in een mensenkind, een broeder –

Voorganger:

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid,
uw liefde, Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen
Allen (zingen): GIJ LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Voorganger:

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade
zingen wij hier:
Allen (zingen): GIJ LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Voorganger:

Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne,
dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
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Voorganger:

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, is het licht dat voor ons uitgaat.

Voorganger:

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst.
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
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Voorganger:

Erfgenamen van zijn vrede,
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn,
vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.
Allen (zingen): GIJ LOUTER LICHT EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Samen bidden we het Onze Vader:
Allen:

VREDEGROET
NODIGING

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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Tijdens het delen van het brood en de wijn zingen we er “Bless the Lord,
my soul” (muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé.

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

Volgende vieringen
Martinidiensten
zondag 23 oktober, 11.30 uur de ochtenddienst: Jaap Goorhuis
Schoonheid met een ziel
zondag 16 oktober, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong
zondag 23 oktober, 17.00 uur, Martinikerk: Uit de kunst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor St. Leergeld.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Bijenstichting, was
€ 111,70. De uitgangscollecte leverde € 60,00 op. Op 2 oktober jl. werd
voor INLIA € 85,87 opgehaald, en bij de uitgang € 49,80. Alle gevers
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
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
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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
Berend Borger, tel. 0594 699 529, e-mail: b2.borger@planet.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 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!
Kindernevendienst en oppas
Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De eerstvolgende data zijn 23 okt., 13 en 27 nov. en 11 dec.

Contact en informatie
Contactgegevens Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk zie
www.martinidiensten.nl. Mocht je een vraag hebben waar je op de website
geen antwoord op kunt vinden, mail ons dan via 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
Adresgegevens GSp
Voor alle informatie over het GSp zie de GSp-website: www.gspweb.nl
Kraneweg 33, 9718 JE Groningen | 050 - 312 99 26 |info@gspweb.nl

