Viering van de
20ste zondag na Pinksteren,
23 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.
De viering is voorbereid met Aly Jellema van de Werkgroep Martinidiensten.
Joke Bulthuis, Ton Tromp en Hans de Wolf verzorgen de zang.
Het klavier wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is ds. Jac. Goorhuis.
ORDE VAN DIENST
AANVANG
PIANO- of ORGELSPEL
Staande ZINGEN we Psalm 138 berijmd (melodie Lyon 1547/Genève
1551), voorafgegaan door Lied 711C, de antifoon “Mijn ziel verlangt
naar U” (tekst Psalm 130, melodie L. Sanderman), gezongen door het
gelegenheidskoor.
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2 Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die niet loslaat het werk van zijn handen,
Allen:
DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID.
DREMPELGEBED
Voorganger: God, waar wij onze knie gebogen hebben
voor de goden van deze tijd
en dié aanbeden hebben
met hart en handen;
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Allen:
Voorganger:

waar wij uw Naam niét geprezen hebben
tegen de machten van deze wereld in,
bidden wij:
WIL ONS VERGEVEN EN LEIDEN OP UW WEG.
Amen.

(gemeente gaat zitten)

We ZINGEN de resterende coupletten van Psalm 138 berijmd.
3 Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.
4 Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

KYRIE en GLORIA
Voorganger: God, wij bidden om uw ontferming
met alle mensen die U niet loven kunnen,
die U niet kennen als adres voor hun gebeden
omdat ze in hun leven uw heerlijkheid en trouw
niet ervaren of herkennen.
Geef kracht, Heer, aan hen die uitgeblust zijn,
hoor naar hen die tot u roepen in de nood van hun bestaan
en breng het ogenblik nabij dat de machten van deze wereld
buigen voor uw Woord.
Ontferm U, Heer,
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verneder wie zich verheft tegen U,
wie zich groot maakt ten koste van anderen
en richt op wie vernederd wordt,
wie plaats ontzegd wordt en overal teveel is.
God, wij bidden:
voltooi in onze tijd het werk van uw handen:
een wereld van recht, van vrede
en vreugde voor alle mensen.
Zo bidden wij U en zingen:
We zingen Lied 299C, de ‘Markusmis’ (melodie F. van der Putt).
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
DE HEILIGE SCHRIFT
GROET
Voorganger:
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.

ZONDAGSGEBED
Voorganger: God,
Gij die antwoordt als wij tot U roepen,
voer ons de stilte binnen
waarin uw woorden voor ons opengaan.
Schenk ons in Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder,
het licht waarin mensen elkaar vinden
om als zusters en broeders met elkaar te leven.
Allen:
AMEN.
THORALEZING Deuteronomium 4:1-20
Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na.
Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw
voorouders, u zal geven. 2 Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets
van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER,
uw God. 3 U hebt met eigen ogen gezien wat de HEER in Baäl-Peor heeft gedaan.
Iedereen die zich met de Baäl van de Peor had afgegeven, heeft Hij uit uw midden
weggevaagd. 4 U daarentegen bleef de HEER, uw God, toegedaan en bent nu
allemaal nog in leven.
5 Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels
waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. 6 Leef ze strikt na,
dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen,
zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ 7 Want welk volk, hoe
groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem
om hulp roepen? 8 En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo
rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? 9 Wees gewaarschuwd en neem u
zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. Houd
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het uw leven lang in gedachten en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen.
10 Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat Hij tegen
mij had gezegd: ‘Roep het volk bijeen, dan maak Ik hun mijn geboden bekend.
Dan leren ze ontzag voor Mij te hebben zolang ze leven, en brengen ze dat ook
hun kinderen bij.’ 11 Op die dag naderde u de voet van de berg, waaruit vuur
hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en donkere wolken. 12 Toen sprak
de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag
u niet; er was alleen die stem. 13 Hij maakte u de regels van het verbond bekend,
de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou
houden. 14 Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels te leren die u
moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 15 Maar
aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het
vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: 16 misdraag u niet door een
godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, 17
of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, 18 van kruipende
dieren of van vissen in het water onder de aarde. 19 En als u omhoogkijkt en de
zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe
verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de
andere volken op aarde heeft bestemd. 20 Want u bent door de HEER uitgekozen
en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om Hem als zijn eigen volk toe te
behoren, zoals nu het geval is.

UITLEG
We ZINGEN nu Lied 513, “God heeft het eerste woord” (tekst J. Wit,
melodie G. Kremer).
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2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

EVANGELIELEZING Johannes 1:1-18 (vertaling Naardense Bijbel)
1 Bij begin
is er het spreken geweest;
het spreken is God nabij geweest,
ja God is het spreken geweest;
2 het is geweest bij begin,
God nabij
3 alle dingen zijn daardoor geworden
en buiten dat om
is niet één ding geworden
dat geworden is.
4 Daarin is leven geweest,
en dat leven is het licht der mensen geweest;
5 het licht schijnt in de duisternis:
de duisternis heeft het niet opgenomen.
6 Er geschiedt een mens,
uitgezonden van bij God,
Johannes is zijn naam.
7 Deze komt tot getuigenis:
om te getuigen van het licht,opdat allen door hem gaan geloven.
8 Niet hijzelf is het licht geweest,
nee,- om te getuigen van het licht:
9 het waarachtige licht
dat iedere mens verlicht, is geweest
komende tot de wereld.
10 In de wereld is het geweest
en de wereld is erdoor geworden,
en de wereld heeft hem niet herkend;
11 tot het zijne is hij gekomen
en de zijnen hebben hem niet aangenomen;
12 maar zovelen hem hebben aangenomen,
hun heeft hij de volmacht gegeven
kinderen van God te worden,zij die geloven in zijn naam;
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13 die niet uit stuwingen van bloed,
niet uit de wil van menselijk vlees en
niet uit de wil van een man,
nee, uit God geboren zijn.
14 Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie van een eniggeborene
van bij een Vader,vol van genade en waarheid.
15 Johannes getuigt van hem,
en wat hij te zeggen had heeft hij
uitgeschreeuwd:
hij is het geweest van wie ik gezegd heb:
die na mij komt is voor mij geworden,
omdat hij eerder was dan ik!16 ja, uit zijn volheid hebben wíj allen
aangenomen, en wel genade op genade;
17 ja, de Wet is door Mozes gegeven
‘de genade en de waarheid’
is door Jezus Christus geschied.
18 God: niemand heeft hem ooit gezien;
de eniggeboren Zoon,
die is in de schoot des Vaders,
hij heeft (hem) uitgelegd!

We ZINGEN couplet 3 en 4 van Lied 513. Couplet 3 door het koor,
couplet 4 door allen.
3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

UITLEG
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CREDO
We zingen Lied 340D, “Ik geloof in de levende God” (tekst H. Oosterhuis,
melodie J. Geraedts).
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Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
DE MAALTIJD VAN DE HEER
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Door Boven van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- dankgebed
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- voorbeden, met na elke voorbede de acclamatie Lied 368J, “Heer,
hoor ons bidden” (muziek C. Winter):

- stil gebed
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 zingen het Tafellied, “Gij die weet wat in mensen omgaat”
(tekst H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) uit Zangen van zoeken en
zien, 627. Let op de aanwijzingen van de voorganger en zangers voor
de verdeling voorzang/allen.
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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 brood en wijn speelt Jan de Roos voor ons op
het klavier.
SLOTLIED Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon” –
tevens bekend als 'Deze wereld omgekeerd' - (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).

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.
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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.

ZEGEN
PIANO- of 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 30 oktober, 11.30 uur de ochtenddienst: Cees Verspuij
Schoonheid met een ziel
zondag 23 oktober, 17.00 uur Martinikerk: Uit de kunst
zondag 30 oktober, 17.00 uur Martinikerk: gregoriaanse vesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Salma Gundi.
Vorige week werd voor Stichting Leergeld € 158,65 opgehaald. De
uitgangscollecte bedroeg € 80,40. 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
Berend Borger, tel. 0594 699 529, e-mail: b2.borger@planet.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 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, Annelies en Mirjam - 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: 13 en 27 nov. en 11 dec.

Oproep zangers

Muziek is in de Martinidiensten vanouds belangrijk. Twee koren zijn echter
opgeheven, en koren van buiten zijn sinds corona bijna niet meer
beschikbaar. Daarom vullen we de hiaten zo mogelijk op met eigen
mensen. Meestal eenvoudig, eenstemmig, in een kleine groep. Dat brengt
afwisseling tussen koorzang en gemeentezang, en maakt het voorzingen van
nieuwe liederen mogelijk. Het aantal mensen dat af en toe meezingt willen
we graag uitbreiden. Onbekende liederen krijg je toegestuurd om af te
spelen op telefoon of laptop, zodat je thuis al kunt oefenen. Inzingen
meestal vooraf om 10:30 uur. Als we af en toe bij wijze van project een
paar keer oefenen, kan er misschien ook meerstemmig worden gezongen.
Kortom, we vragen iedereen die kan zingen zich te melden voor onze
zangersgroep bij a.ballast@xs4all.nl
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6/11

Viering van Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 6 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen: de
gedachtenis van de mensen die ons in geloof zijn voorgegaan, de eeuwen
door. Sinds de 9e, respectievelijk de 10e eeuw wordt deze gedachtenis
gevierd op de eerste dagen van november, of op de dichtstbij zijnde
zondag. Het gaat om “gemeenschap der heiligen”, gemeenschap met allen
die hun levensweg gegaan zijn in geloof en vertrouwen. We gedenken ook
hen die in ons persoonlijke leven een bijzondere plaats hebben gehad en
die nu gestorven zijn. Voorganger in de dienst is Sam Van Leer.
zondag 6 november – 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
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

