Viering van de
vierentwintigste zondag na Pinksteren,
20 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 Lies Hoexum van de Werkgroep
Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Jan de Roos bespeelt het grote Martiniorgel.
Voorganger is Marga Baas.

ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 217, “De dag gaat open voor het Woord des
Heren” (tekst O. Swagemakers, melodie W. Mesdag). Cantorij couplet 2 en 4,
allen couplet 1, 3 en 5.
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2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Ene,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
Gezongen DREMPELGEBED Lied 277, “Die ons voor het licht gemaakt
hebt” (tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal). Eerst de cantorij, daarna
allen.
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KYRIE en GLORIA Lied 299E, “U alle eer” (tekst S.L.S de Vries,
melodie W. Vogel)
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RONDOM HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij je zijn!
DE EEUWIGE ZAL JE BEWAREN!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Maleachi 3:19-24
Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich
goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag
worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse machten. Geen wortel of tak
zal er van hen overblijven. 20 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben
zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend
opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar
buiten komen. 21 Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die Ik voorbereid,
zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse
machten.

6
22 Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb
wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. 23 Voordat de dag
van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet
Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en
kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten
vernietigen.

We ZINGEN nu 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 overige 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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EVANGELIELEZING Lucas 21: 5-19
Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken
waarmee hij versierd was, zei Hij: 6 ‘Wat jullie hier zien ... er zullen dagen komen
waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze
stelden Hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan
welk teken kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden.
Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of:
“De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en
opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is
nog niet meteen het einde.’ 10 Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere
ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, 11 er zullen zware
aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de
hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie
worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen
worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en
gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14
Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. 15 Want Ik zal jullie
woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden
weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden
zullen je uitleveren, en ze zullen sommigen van jullie ter dood laten brengen. 17
Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen
haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven door standvastigheid!

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 339A, “U komt de lof toe” (melodie
F.A. Mehrtens).

OVERWEGING
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Moment van stilte
We ZINGEN Lied 756 “Laat komen, Heer uw rijk” (tekst L. Henley,
vert. W. Barnard; melodie L.G. Hayne - St. CECILIA). Cantorij couplet 2,
4 en 6, allen de overige coupletten.

2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3 Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5 Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!

7 Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht ...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

8 De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!
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RONDOM DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Door Boven
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij “Verleih' uns Frieden gnädiglich”

(tekst Maarten Luther, naar Da pacem Domine, vertaling Gezang 286:1, gewijzigd;
muziek Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847)
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donk're tijden.
U bent ons goddelijk verweer,
slechts U kunt voor ons strijden.
Ja, uw hulp is ons belijden.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368J, de acclamatie
“Heer, hoor ons bidden” (muziek C. Winter).

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
We vormen een kring door de kerk om zo de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
We zingen het tafellied, “De hemel reikt ons leeftocht aan” (tekst
S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel) uit Tussentijds, 104. Cantorij couplet 1,
allen de overige coupletten.
1 De hemel reikt ons leeftocht aan:
een mens wordt ons tot levend brood.
In liefde is Hij voorgegaan,
zich brekend heeft Hij ons geheeld
en goed gedaan!
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2 Hij heeft ons zoekende bestaan
gekend, zich onder ons gezaaid
als graan dat niet verloren gaat,
Gods adem wekt het uit de dood
om op te staan.

3 Want graan dat in de aarde valt
moet sterven, slapen tot de dag
waarop het vruchten dragen zal.
Geef dat ons leven, dat zo wacht,
ontwaken zal.

4 De Zoon is in ons uitgezaaid,
Gods Vadernaam ons toegezegd.
Wij leven door het Licht geraakt,
dankzij de Geest die adem schept
en levend maakt!

TAFELGEBED
Voorganger: Gezegend, o God, zij uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is,
door alle eeuwen heen en overal.
Zo veel is ons ontschoten of ontnomen,
verdampt of spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld van de tijden.
Maar met uw Naam zijt Gij nabij gebleven
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons;
door Jezus Christus, onze Heer,
aan wie Gij de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
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Nederig tot het bittere einde,
heeft Hij een brood genomen, het gebroken,
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u.”
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit om Mij te gedenken.’
Gedenk Gij óns, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest
tot onze verzoening en vrede.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.
Behoed in ons het visioen van uw Rijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’
Zingend bidden we het Onze Vader (muziek G.J. Niemeijer).
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VREDEGROET
DELEN VAN BROOD EN WIJN
Tijdens het delen van het brood en de wijn zingen we Lied 598, “Als
alles duister is” (herkomst tekst onbekend, muziek J. Berthier).
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ZENDING EN ZEGEN
Ons SLOTLIED is Lied 747, “Eens komt de grote zomer” (tekst J. Walter,
vertaling J.W. Schulte Nordholt; melodie Wittenberg 1545/1552).

3 Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.
4 Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
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van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.
8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

WOORDEN VAN ZENDING EN 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 27 november, 11.30 uur de ochtenddienst: Arlette Toornstra
Schoonheid met een ziel
zondag 20 november, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong
zondag 27 november, 17.00 uur, Martinikerk: Lessons and carols
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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting
Leergeld. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Inlia,
was € 175,89. De uitgangscollecte leverde € 15,50 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
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!
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27/11 Roder Jongenskoor - Lessons and Carols voor Advent

Advent is een tijd van verwachting. Van wachten op het Licht dat zal komen.
In de prachtige liederen die door het Roder Jongenskoor gezongen worden
en de teksten die gelezen worden staat het Licht centraal. In donkere, bange
tijden is het de hoop op dat Licht, die ons overeind kan houden. Ook
samen zullen wij daarover zingen. U, Jij, bent van harte uitgenodigd.
Het Roder Jongenskoor, opgericht in 1985 naar Engels voorbeeld, heeft
als repertoire de Anglicaanse koormuziek. het koor staat onder leiding van
Jaap de Kok. Organist is Sander van den Houten.
De toegang is gratis. Uitgangscollecte ter bestrijding van onkosten.
zondag 27 november - Martinikerk - 17:00 uur

Kindernevendienst en oppas

Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De eerstvolgende data zijn 27 november en 11 december.

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, 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
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
Kraneweg 33, 9718 JE Groningen |050 - 312 99 26 |info@gspweb.nl

