Viering van
de 21ste zondag na Pinksteren,
30 oktober 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.
De dienst is voorbereid met Clara de Graaff van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is ds. Cees Verspuij.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
DREMPELGEBED Lied 298, “Eeuwige, onze God” (tekst en melodie
G. Landman). I = cantorij; II = allen.
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WOORD VAN WELKOM
BEMOEDIGING en GROET
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen:
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Voorganger: Genade zij u en vrede van God,
onze Vader en van Jezus Christus, zijn zoon.
Allen:
AMEN.
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We ZINGEN Psalm 98 berijmd (melodie Straatsburg 1545/Genève 1551).
Cantorij couplet 1, allen 2 en 4.

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
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KYRIE en GLORIA
het gesproken gebed voor de nood van de wereld wordt besloten met
Lied 301A, een orthodox Kyrie.

Vervolgens zingen we Lied 304, “Zing van de Vader” (tekst H. Jongerius,
melodie J. Crüger). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
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3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

GEBED bij de opening van de Schrift
EERSTE LEZING

Ezechiël 34:11-16 (NBV21)

Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
12 Zoals een herder naar zijn kudden op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn
geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen
waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze
bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeen brengen, Ik zal ze naar hun eigen
land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden,
overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen
zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn
schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de Heer. 16 Ik zal naar
verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren
verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik
doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

Wij ZINGEN Lied 126A (vertaling/bewerking H. Oosterhuis en M. van der Plas,
melodie B.M. Huijbers). Verdeling cantorij/allen als aangegeven.
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Cantorij:
Allen:
Cantorij:
Allen:
Cantorij:
Allen:

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. Dan zegt de
wereld: "Hun God doet wonderen." Ja, Gij doet
wonderen, God in ons midden, Gij onze vreugde.
ALS GOD ONS THUISBRENGT ...
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
ALS GOD ONS THUISBRENGT ...
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
ALS GOD ONS THUISBRENGT ...

EVANGELIELEZING Lucas 15:1-7 (NBV21)
Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren.
2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar:
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze
gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren
is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om
naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij
het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar
huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn
vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo
zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan
over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 339A, “U komt de lof toe” (melodie
F.A. Mehrtens).
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OVERWEGING
Moment van stilte
ZONDAGSLIED Lied 650, “De aarde is vervuld” (tekst W. Barnard,
melodie F.A. Mehrtens). Cantorij couplet 1 en 3, allen 2 en 4.

2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Marian Veen van de Werkgroep Diaconaat.
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Tijdens de collecte zingt de cantorij het motet “Nun bitten wir den
Heiligen Geist” (tekst 13de eeuw/M. Luther; voor een vertaling zie Lied 671;
melodie13de eeuw/Wittenberg 1524, zetting naar M. Praetorius).
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Um den rechten Glauben allermeist,
Daß er uns behüte an unserm Ende,
Wenn wir heimfahr'n aus diesem Elende. Kyrieleis!
Du süße Lieb', schenk uns deine Gunst,
Laß uns empfinden der Liebe Brunst,
Daß wir uns von Herzen einander lieben
Und im Frieden auf einem Sinn bleiben. Kyrieleis!

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
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, Lied 403E “Gezegend Gij, machtige God”
(tekst K. Joosse, melodie N. Vlaming).
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Samen bidden we het Onze Vader:

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.

VREDEGROET
NODIGING
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Lied 117D, “Laudate
omnes gentes” (muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé.
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WEGZENDING en ZEGEN
Het SLOTLIED is Lied 315, “Heb dank, o God van alle leven” (tekst
F. Schurer, melodie J.G. Bastiaans).

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

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 6 november, 11.30 uur de morgendienst: Sam Van Leer
Schoonheid met een ziel
zondag 30 oktober, 17.00 uur, Martinikerk: gregoriaanse vesper
zondag 6 november, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Vluchtelingenwerk. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Salmagundi,
was € 105,50. De uitgangscollecte leverde € 92,00 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
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 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: 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

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini,
de cantorij die haar medewerking aan deze viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die
kunnen zingen, bij álle stemgroepen, maar met name bij de sopranen
en de alten. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral in de traditie
van het Liedboek en Zingend Geloven, terwijl daarnaast de Engelse en
Duitse liturgische muziek royaal aan bod komen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het GSppand, Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst
in de Martinikerk. De cantor verstrekt gaarne inlichtingen na afloop
van de dienst, of telefonisch op 050 - 5270401.

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
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
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donderdag a.s. digitaal beschikbaar op de website www.martinidiensten.nl,
en kan aldaar worden gedownload.
Facebook
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten:
www.facebook.com/martinidiensten
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

