Viering van
Allerheiligen en Allerzielen,
6 november 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 Rinka de Jager van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Eeuwe Zijlstra bespeelt het orgel.
Voorganger is Sam Van Leer.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
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.

3
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 ...

WOORD VAN WELKOM
OPENINGSGEBED
Allen: ALMACHTIGE GOD, VOOR U LIGGEN ALLE HARTEN OPEN,
ALLE VERLANGENS ZIJN U BEKEND, EN GEEN GEHEIM IS
VOOR U VERBORGEN. ZUIVER DE GEDACHTEN VAN ONS
HART DOOR DE INGEVING VAN UW HEILIGE GEEST,
OPDAT WIJ U VAN HARTE LIEFHEBBEN EN UW HEILIGE NAAM
VERHEERLIJKEN, DOOR CHRISTUS, ONZE HEER.
AMEN.
De OPENINGSPSALM is Psalm 17 berijmd (melodie Genève 1551).
De cantorij zingt couplet 1, allen 2 en 3.
1 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en gij hebt mij oprecht bevonden.

4

3 Gij hulp van wie wordt overmand,
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Hoe zegent Gij die U verbeiden,
die schuilen bij uw rechterhand.
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,
behoed de appel van uw oog;
breid uit uw vleugels van omhoog
en laat mij zo geborgen wezen.

KYRIE en GLORIA
Eén van ons: Heer, U wekt de doden op
tot nieuw leven in de Geest.
Heer, U schenkt vergeving
en vrede aan de gebrokenen.
Heer, U maakt één door uw Geest
alles wat gescheurd en verdeeld is.
We zingen nu een Kyrie en Gloria uit de traditie van Iona. Eerst de cantorij.
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GROET
Voorganger:

Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die ons leven dag aan dag draagt.
Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer, zij met u allen.
AMEN.

GEBED VAN DE ZONDAG
Voorganger: God, onze toevlucht en kracht,
we bidden dat U de dag brengt
waarop oorlogen zullen ophouden
en armoede en pijn zullen eindigen,
opdat de aarde de vrede van de hemel mag kennen
door Jezus Christus onze Heer.
Allen:
AMEN.
EERSTE LEZING Job 19:23-27a (NBV)
23

24

25

O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
Ik weet: mijn redder leeft,
en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
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Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
Ik zal hem aanschouwen,
ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander.

We ZINGEN Psalm 130 onberijmd (vertaling NBV).
Cantorij:

Uit de diepte roep ik tot U, Heer.
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.
Als u de zonden blijft gedenken Heer,
wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving, daarom vereert men u met ontzag.

Cantorij:

Ik zie uit naar de Heer,
mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.

Allen:
Cantorij:
Allen:

Israël, hoop op de Heer!
Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
MIJN ZIEL VERLANGT NAAR DE HEER
MEER DAN WACHTERS NAAR DE MORGEN.

EVANGELIELEZING Lukas 20:27-38 (NBV)
Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe
en vroegen hem: 28 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als
een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn
broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29 Nu
waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30 daarna
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trouwde de tweede broer met de vrouw 31 en vervolgens de derde, en toen de
andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32 Ten slotte
stierf ook de vrouw. 33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze
immers met haar getrouwd geweest.’ 34 Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze
wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35 maar wie waardig bevonden is deel te
krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en
wordt niet uitgehuwelijkt. 36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als
engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.
37
Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de
tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham
en de God van Isaak en de God van Jakob. 38 Hij is geen God van doden, maar
van levenden, want voor hem zijn allen in leven.’

We zingen als ACCLAMATIE Lied 339F, “Heer, Gij hebt woorden van
eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988).

OVERWEGING
Moment van stilte
ZINGEN Lied 760, “Gij zijt de zin van wat wij zijn” (tekst J.W. Schulte
Nordholt; melodie J. van Biezen). Cantorij couplet 1, 3 en 5, allen 2, 4, 6.
1 Gij zijt de zin van wat wij zijn,
de hartsfontein
die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.
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3 Al dwalen we ook ten dode af
tot over 't graf,
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.
4 Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

5 Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog,
de aarde wijd
glanzen van onvergank'lijkheid.

6 Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.

COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Martin de Bruijn van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij het gedicht “De gestorvene”
(tekst I.G.M. Gerhardt, muziek L.M. van Noppen).
Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

VOORBEDEN
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GEDACHTENIS
Jullie worden nu uitgenodigd door het middenpad naar voren te
komen en een waxinelichtje ter nagedachtenis te ontsteken aan de
Paaskaars hier voor in de kerk. Je kunt daarna het aangestoken
lichtje neerzetten. Zo gedenken we wie ons in geloof en vertrouwen
zijn voorgegaan. Vervolgens vormen we een grote kring door de kerk.
Ondertussen zingen we Lied 199, “Koester de namen die wij hier
gedenken” (tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel). Refrein door allen.
Cantorij:

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Cantorij:

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
LAAT DE ZON ...

Allen:

Ter afsluiting lezen we de ZALIGSPREKINGEN uit Matteüs 5:3-10.
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
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Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
In de kring vieren we samen de gemeenschap van brood en wijn.
We bidden het tafelgebed.
Voorganger: De Heer zij met u.
Allen:
ZIJN GEEST IS IN ONS MIDDEN.
Voorganger: Verheft uw hart
Allen:
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen:
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
Voorganger:

Het is goed en onze vreugde, dat we altijd zingen
van uw heerlijkheid, heilige Vader, almachtige en eeuwige
God, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Want U bent de hoop van de volken, de bouwer van de stad
die nog komen zal.
Uw liefde werd zichtbaar gemaakt in Jezus Christus die de
verlorenen thuisbrengt.
Uw liefde herstelt de zondaar en geeft waardigheid aan
de verachte.
Uit het gezicht van uw Zoon straalt uw licht,
uw liefde overstroomt alle levens met goedheid en waarheid
en verzamelt in uw koninkrijk een verdeelde en gebroken
mensheid.
Daarom, met allen die een stem hebben in uw schepping,
verheerlijken wij uw naam, voor altijd U lovend en zingend:

We zingen Lied 404E “Heilig” (tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

>>>

11

Voorganger:

Heer, U bent werkelijk heilig, de bron van alle heiligheid;
Geef dat door de kracht van uw heilige Geest,
en in overeenstemming met uw heilige wil,
deze gaven van brood en wijn voor ons mogen worden
het lichaam en bloed van onze Heer, Jezus Christus.
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In de nacht waarin hij werd overgeleverd,
nam hij het brood en sprak het dankgebed uit;
hij brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei:
Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven
wordt; doe dit om mij te gedenken.
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker,
sprak het dankgebed uit,
en gaf hem aan hen met de woorden:
Drink allen hieruit, dit is mijn bloed,
het bloed van het nieuwe verbond,
dat voor jullie en voor velen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken,
om mij te gedenken.
Groot is het geheim van het geloof:

Voorganger:

En zo, Vader, gedenken wij zijn dood aan het kruis,
zijn volmaakte offer eens gebracht voor de zonden
van de hele wereld;
wij verblijden ons in zijn machtige opstanding en glorieuze
hemelvaart, en wij zien uit naar zijn komst in heerlijkheid,
nu wij dit herdenken van onze verlossing vieren.
Nu wij U ons offer van lof en dankzegging aanbieden,
brengen wij dit brood en deze beker voor U,
en danken wij U dat U ons waardig acht in uw aanwezigheid
te zijn en U te dienen.
Zend de heilige Geest over uw volk en verenig in uw
koninkrijk allen die dit brood en deze beker delen, zodat wij,
in de gemeenschap met alle heiligen, U lof en eer mogen
brengen, voor altijd, door Jezus Christus onze Heer.
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Allen:

Door hem, en met hem en in hem,
in de eenheid van de heilige Geest,
zij U alle eer en glorie, almachtige Vader,
tot in eeuwigheid.
AMEN.

Samen bidden we het Onze Vader:
Allen:

NODIGING
Voorganger:

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.
Neem nu van het brood en van de wijn
en ontvang in deze tekenen de goedheid van God,
de liefde van Jezus Christus,
de kracht om je leven te leven.

Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Eeuwe Zijlstra op het grote
Martiniorgel.
GEBED NA DE COMMUNIE
Voorganger: God van vrede, wiens Zoon Jezus Christus
het koninkrijk verkondigde
en de gebrokenen herstelde tot heelheid van leven:
kijk met mededogen naar de angst van de wereld,
en door uw genezende kracht
maak zowel mensen als volken heel;
door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
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ZEGEN
Voorganger:

Allen:

Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
uw harten en gedachten bewaren in de kennis en liefde
van God, en van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer;
en de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en
heilige Geest, zij met u allen, nu en altijd.
AMEN.

Het SLOTLIED is Lied 767, "De toekomst van de Heer is daar" (tekst
W. Barnard, melodie Barton's Psalms 1706/later gewijzigd). De cantorij
zingt couplet 2, 4 en 6, allen de oneven coupletten.

2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3 Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

4 Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

5 Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6 Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7 Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.
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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 13 november, 11.30 uur de ochtenddienst: Jasja Nottelman
Schoonheid met een ziel
zondag 6 november, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst
zondag 13 november, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor St. Opkikker.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Vluchtelingenwerk,
was € 180,45. De uitgangscollecte leverde € 97,80 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, anglicaans,
tel. 7850703, e-mail: sam@gspweb.nl
>>>
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Jasja Nottelman, studentenpredikant, PKN,
tel. 06-34399461, e-mail: jasjanottelman@gspweb.nl
Berend Borger, studentenpredikant, remonstrants,
tel. 0594-699529, email: 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 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 vindt: 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
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

