Viering van de
derde zondag na Epifanie,
23 januari 2022

THEMA: ‘DICHT OP DE HUID’
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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 dienst is voorbereid met Lies Hoexum van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Martin de Bruijn, Maarten van Damme,
Stineke Haas en Joop Hoexum.
Jan de Roos bespeelt de vleugel.
Voorganger is Gerrit Olsman.
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
De kaarsen op tafel worden aangestoken.
Het OPENINGSLIED is Lied 600, “Licht, ontloken aan het donker”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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2 Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3 Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4 Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5 Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

WELKOM
KYRIE
na elke gebedsintentie klinkt een Kyrie uit de traditie van Taizé:

Als GLORIA zingen we het eerste couplet van “Looft de Heer, al wat
gemaakt is” (tekst H. Oosterhuis, melodie ‘Nu dyn leven is gedreven’).
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GROET
GEBED
INLEIDING op het thema ‘Dicht op de huid’
We ZINGEN Lied 789, “Delf mijn gezicht op” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).
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2 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
En zal zichzelf opnieuw verstaan
En leven bloot en onomwonden,
Aan niets en niemand meer te prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,
maak mij mooi, maak mij mooi.

LEZING Lucas 17: 11 - 19
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en
Galilea. 12 Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen
tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan.
13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’
14 Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl
ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was,
keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten
om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien
gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen
om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

We ZINGEN nu het lied “Leven van verhalen” (tekst en melodie C. Fictoor)
uit Zangen van zoeken en zien, 578.
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OVERWEGING
Moment van stilte
ZINGEN

“Toen ik nog ziek was” (tekst M. Steehouder, melodie ‘Slaat op
den trommele’) uit Zangen van zoeken en zien, 483.

2 Toen ik verkild was en opgesloten,
niet ik niet meer, ver weg van jou,
raakte jij mij en ging ik weer open,
wist ik dat jij mij nog vasthoudt.
3 Raak jij mij aan dan kom ik tot leven,
raak ik jou aan, dan word ik licht,
word ik door jouw nabijheid genezen,
krijg ik van jou een nieuw gezicht.
4 Zoals een kind op handen gedragen,
veilig geborgen, open en vrij,
weet ik jou bij mij in al mijn dagen,
noem ik jouw naam: mijn God Nabij.
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GEDICHT

Huid en hart – Remco Campert
Huid, peau, skin, Haut
je huid ademt in alle talen.
Wat doe je me aan?
Op winternamiddagen
streel ik met voorzichtige vingers
je huid, glanzend in de schemering.
Onder je huid bonst je hart,
brengt mijn hart, fladderend als een vlinder,
tot rust.
In gulzige liefde
verslind ik je
met huid en hart

ZINGEN Lied 925, “Wek mijn zachtheid weer” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen).
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COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
GEBEDEN
- voorbeden
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer
U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

- stil gebed
- 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.

9
ZEGEN en UITZENDING
Voorganger: Over onze harten, onze huizen
Allen:
DE ZEGEN VAN GOD.
Voorganger: In ons komen, in ons gaan
Allen:
DE VREDE VAN GOD.
Voorganger: In ons leven, in ons geloven
Allen:
DE LIEFDE VAN GOD.
Voorganger: Aan ons eind en nieuw beginnen
Allen:
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD,
OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.
AMEN.
Het SLOTLIED is Lied 419, “Wonen overal nergens thuis” (tekst H. Oosterhuis,
melodie Nederlands volkslied, ‘Suze Naanje’).

2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaanmensen veel geluk.

PIANOSPEL

3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaanmensen veel geluk.
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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 30 januari, 11.30 uur de ochtenddienst: Marga Baas

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de minima
camping.
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
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
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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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.

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

