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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
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, eigenwijs 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!
Deze dienst is voorbereid met Door Boven en Tim Smid van
de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Organist is Henk de Vries.
Voorganger is Marga Baas.

ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
WELKOM en INLEIDING OP DE DIENST
Het INTOCHTSLIED is Psalm 31 berijmd (melodie Genève 1551). De cantorij
zingt couplet 2, allen 1 en 3.
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2 Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.
3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwen naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de ENE
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
DREMPELGEBED
KYRIE en GLORIA
Voorganger: Laten we de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
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We zingen Lied 299F, kyrie en gloria uit de ‘Klokkenmis’ (tekstbewerking
S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
RONDOM HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

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

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Exodus 2:11-25 (Naardense Bijbel)
11 En het geschiedt in die dagen:
Mozes wordt groot,
hij trekt uit naar zijn broeders
en ziet waarmee zij worden belast;
hij ziet een Egyptische man
een Hebreeuwse man slaan,
een van zijn broeders!
12 Hij wendt zich om en om
en ziet: geen mán!hij slaat de Egyptenaar neer
en verbergt hem in het zand.
13 Hij trekt uit op de tweede dag
en ziedaar, twee mannen, -Hebreeërs!vliegen elkaar in de haren!
Hij zegt tot de boosdoener:
waarom sla jij je naaste?
14 Maar die zegt: wie heeft jou aangesteld
tot man, vorst en rechter over ons?-
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om mij te vermoorden zeg jij dat zeker,
zoals je de Egyptenaar hebt vermoord!
Dan wordt Mozes bevreesd en zegt:
dus is het verhaal bekend geworden!
15 Ook hoort Farao dit verhaal
en zoekt Mozes te vermoorden;
Mozes vlucht weg
van het aanschijn van Farao
en zetelt in het land van Midjan,
hij zetelt bij de bron.
16 De priester van Midjan heeft zeven dochters;
die komen aan en putten,vullen de goten
om het wolvee
van hun vader te laten drinken.
17 De herders komen aan en jagen hen weg;
dan staat Mozes op en redt hen,
en geeft hun wolvee te drinken.
18 Ze komen aan
bij Reoeël, hun vader;
die zegt:
waarom komen jullie
zo haastig terug vandaag?
19 Ze zeggen:
een Egyptische man
heeft ons ontrukt
aan de hand van de herders;
ook heeft hij uitputtend geput voor ons
en het wolvee te drinken gegeven!
20 Hij zegt tot zijn dochters: en waar is hij?,
waarom hebben jullie
de man achtergelaten?roept hem, dan kan hij het brood mee-eten!
21 Mozes stemt toe om zich neer te zetten
bij de man,
en die geeft zijn dochter Tsipora
aan Mozes.

7
22 Zij baart een zoon
en hij roept als naam voor hem uit: Gersjom;
want, heeft hij gezegd,
een geer,
een zwerver-te-gast ben ik geworden
in een land dat mij vreemd is.
23 En het geschiedt in die vele dagen
dat Egyptes koning sterft;
ze zuchten, de zonen Israëls,
vanwege de slavendienst
en schreeuwen het uit;
hun hulpgeroep klimt
vanuit de slavendienst op tot God.
24 God hoort hun kermen
en God gedenkt zijn verbond
met Abraham, met Isaak en met Jakob.
25 God ziet de zonen Israëls aan;
God heeft er wéét van.

We ZINGEN nu Lied 146C, “Alles wat adem heeft, love de Here”

(tekst J.D. Herrnschmidt, vert. A.C. den Besten; melodie Ansbach 1664) .

Cantorij couplet 1, allen 4 en 5.

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
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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!

EVANGELIELEZING Matteüs 5: 38-48 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor
een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je
op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40 Als iemand een proces
tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je
bovenkleed af. 41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er
dan twee met hem op. 42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van
wie geld van je wil lenen.
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je
vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat
zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou
liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en
zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen
niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

We zingen Lied 339G, de ACCLAMATIE “Woorden van leven” (melodie
J. Valkestijn).
>>>
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OVERWEGING
Als ZONDAGSLIED zingen we Lied 993, “Samen op de aarde” (tekst
W. Barnard, melodie K.G. Finlay). Cantorij couplet 1, 3 en 5, allen 2, 4, 6 en 7.
1 Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

3 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;
4 om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5 Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte alles zegent Hem;
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6 want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7 Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in ons midden.
RONDOM DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij ”Ubi caritas” van Ola Gjeilo (geb.
1978).
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in umum Christi amor.
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus sincero.
Waar liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons verenigd.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons de levende God vrezen
en met een oprecht hart liefhebben.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 329, “O Heer, God,
erbarmend, genadig” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen).

11
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap van brood
en wijn te vieren.
We zingen het TAFELLIED, Lied 647, “Voor mensen die naamloos” (tekst
H. Jongerius, melodie J. Raas). Cantorij couplet 2, allen 1, 3 en 4.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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We bidden het Tafelgebed.
Voorganger:

U komt onze dank toe, Eeuwige onze God,
overal en altijd.
Want Gij hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven,
de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan.
Gij trekt met ons mee - dwars door de diepten,
Gij gaat ons vooruit naar het land van belofte.
Wij mogen schuilen onder uw vleugels,
geborgen zijn wij in uw blijvende trouw.
Daarom zingen ook wij uw lof met Mozes,
gids in de woestijn,
en allen die vrolijk getuigen van uw bevrijdende liefde:

We zingen Lied 404F, het Sanctus en Benedictus uit de ‘Klokkenmis’
(tekstbewerking S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
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Voorganger:

Gezegend is Jezus die met zijn komst
ons leven met U en uw Naam heeft verbonden;
die ons bestaan ten volle wilde delen,
die bondgenoot is van de armen
en kleine mensen in zijn hart draagt;
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam, de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:
“Dit is mijn lichaam voor u;
doe dit tot mijn gedachtenis!”

gedachtenis!”

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls je die drinkt, tot mijn
Zo gedenken wij dan, goede God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.
Zend, bidden wij, uw heilige Geest
over dit brood en deze wijn -
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tekenen van uw toekomst,
uw belofte aan uw volk onderweg.
Beweeg ons door uw Geest tot vrede en gerechtigheid
voor heel uw schepping en voor al uw mensen.
Samen met alle levenden die wij aan U opdragen,
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben,
samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken,
samen met alle geloofsgetuigen
die ons tot gids zijn geweest
op weg naar het land van belofte,
zo, verenigd met heel uw gemeente,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw,
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk,
waar wij om bidden met de woorden:
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 het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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Wij zingen Lied 408F, “Lam Gods”, het Agnus Dei uit de ‘Klokkenmis’
(tekstbewerking S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).

NODIGING
Voorganger:

Neem dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen
en ontvang in deze tekenen de goedheid van God,
de liefde van Jezus Christus
en de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben.

Bij het aanreiken van brood en wijn aan elkaar, wensen wij elkaar
de “Vrede van Christus”.
Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het grote
Martiniorgel.
ZENDING en ZEGEN
Het SLOTLIED is Lied 536, “Alles wat over ons geschreven staat”
(tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens).

>>>
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2 De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

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 1 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Evert Jan Veldman
Schoonheid met een ziel
zondag 23 februari, 17.00 uur Martinikerk: jazzvesper
zondag 1 maart, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Chavah. De
opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Waddenvereniging,
was € 196,21. De uitgangscollecte was € 165,34. 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 een van
de studentenpastores:
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Lense Lijzen, tel. 526 06 30, e-mail: l.j.lijzen@planet.nl
Matty Metzlar, tel. 06-5029 6119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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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 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.

Vanmiddag

‘The King and the Fool’ - Jazzvesper

Vanmiddag om 17.00 uur kunt u genieten van de eerste Jazzvesper van
dit jaar in de Martinikerk! Studenten van het Prins Claus Conservatorium
spelen Black Orpheus / Manha de Carnaval, Irony van Christopher en Light
On van Maggie Rodgers. Het thema van de vesper is “The King and the
Fool” Dit vesper staat in het teken van carnaval, het feest voor de vastentijd.
Het is het feest van de omkering, waar iedereen gelijk is.
De Jazzvespers worden georganiseerd door de commissie Schoonheid met
een Ziel, een initiatief van de Protestantse Gemeente Groningen en het GSp
- Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Voor meer informatie:
www.schoonheidmeteenziel.nl of www.facebook.com/JazzvesperGroningen.
Inloop om 16:30 met koffie en thee.
zondag 23 februari - 17:00 uur - Martinikerk

Cantores Sancti Martini

Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
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in de traditie van het Liedboek, terwijl daarnaast de Engelse en Duitse
liturgische muziek royaal aan bod komen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLOpand, Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst in
de Martinikerk. Voor informatie kun je altijd na de dienst iemand van de
cantorij aanspreken, of op een later tijdstip telefonisch contact opnemen
met de dirigent, tel. 5270401.

8/3

Martinilunch

Van harte bent u uitgenodigd om aansluitend op de ochtendviering
van 8 maart a.s. deel te nemen aan de Martinilunch in de kapel van
de Martinikerk.
Als bestuur van de Martinidiensten hebben we ons tot doel gesteld minimaal twee keer per jaar aansluitend aan de dienst iets te organiseren dat
ook voor meer onderlinge binding kan zorgen tussen de bezoekers van de
Martinidiensten.
Tijdens de lunch willen we met jullie graag drie dingen bespreken:
- terugblik op ¾ jaar Martinidiensten ‘nieuwe stijl’ (gekenmerkt door
onder meer veel gastvoorgangers, de spilfunctie voor de dienstdoende
WGM-ers en eens per maand een Morning Prayer);
- vooruitblik: inventarisatie wensen / suggesties vanuit de bezoekers;
- korte termijn: wie wil meedenken over / meewerken aan de invulling
van de themavieringen in de weken na Pasen? Het thema zal kort worden
toegelicht door Matty Metzlar.
In verband met de inkoop is het handig als wie van plan is te komen, dat
na afloop van deze dienst even aangeeft op een lijst die bij de koffie klaar
ligt of mailt naar info@martinidiensten.nl
zondag 8 maart - ca. 13:00 uur - Martinikapel

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
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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

