Viering van
de 23ste zondag na Pinksteren,
13 november 2022
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
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, 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 Hans van der Veen van de Werkgroep
Martinidiensten en met de doopouders, Jeroen Commandeur en
Jacobine Gelderloos.
Een gelegenheidskoor zingt onder leiding van Jose van Dijken.
Het orgel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Jasja Nottelman.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Stilte
Het OPENINGSLIED is Lied 280, “De vreugde voert ons naar dit huis”
tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel). Het koor zingt couplet 3 en 5, allen
de overige coupletten.
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2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

BEGROETING
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Ons samenzijn dragen we op aan God
DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN,
die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst,
DIE ONS VRIJHEID GEEFT
EN ONS VERANTWOORDELIJKHEID VRAAGT.
Gods genade en vrede zij met ons allen.
AMEN.

KYRIE en GLORIA
Na een gesproken kyriegebed zingen we een Kyrie en Gloria uit Iona.
Eerst het koor, daarna allen.
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De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
GROET
Voorganger:
Allen:

De Levende zal bij jullie zijn.
MOGE ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN ZIJN.

GEZONGEN GEBED Lied 328, “Gij wacht op ons” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers).
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EERSTE LEZING Exodus 3:1-15
Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de
Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in,
en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel
van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes
zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.
3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke
verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes
dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’
antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek
je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van
je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is,
Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze
lijden. 8 Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren
te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten,
de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed
de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur Ik jou nu naar de farao:
jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten
uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou
het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid,
zullen jullie God bij deze berg vereren.’
13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de
God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam
van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem:
‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft
mij naar u toe gestuurd.”’ 15 Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De
HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor
altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende
generaties.’”

We ZINGEN het lied “Die mij droeg op adelaarsvleugels”(tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, 239. Eerst het koor,
daarna allen.
>>>
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OVERWEGING
Moment van stilte
We ZINGEN nu Lied 330, “Woord dat ruimte schept” (tekst H. Oosterhuis,
melodie A. Oomen). De kinderen komen terug in de kerk.
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COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Annelies
van Walsem van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt het koor “The Lord bless you and keep you”
(tekst Numeri 6: 24-26, muziek J. Rutter).

The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious,
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light of his countenance upon you,
and give you peace. Amen.

VIERING VAN DE DOOP
Wij ZINGEN Lied 354, “Jouw leven staat aan het begin” (tekst H. Lam,
melodie W. ter Burg). Het koor zingt couplet 2 en 4, allen de overige
coupletten.
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2 jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja
van ondergang en gloria.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
3 Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee,
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
4 Dat teken is een heilgeheim
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
5 Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht,
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
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DOOPGEBED
DOOPVRAAG
Voorganger: Verlangen jullie dat je kind hier in ons midden
gedoopt wordt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest?
Vertrouwen jullie je kind toe aan God de Eeuwige,
in goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed?
Beloven jullie je kind trouw te blijven
wat de toekomst ook brengen zal
en het in zijn eigenheid te eerbiedigen
waar het ook gaan zal,
steeds indachtig dat jullie kind uit God geboren is?
Beloven jullie je kind zo op te voeden
dat het zijn doop leert verstaan?
Na het ja-woord wordt het doopwater ingeschonken.
Dan wordt de ouders gevraagd:
Voorganger:

Met welke namen willen jullie dat je kind genoemd wordt
en gekend zal zijn bij God en bij de mensen?

De doop wordt bediend aan Theresia Anne Elizabeth Commandeur.
De doopkaars wordt gegeven.
Niet alleen de ouders hebben een taak tegenover het kind.
Ook wij als gemeente worden geroepen een huis van barmhartigheid
te zijn voor allen die aan onze zorg worden toevertrouwd.
Daarom ZINGEN wij nu samen Lied 359, “Leven is gegeven” (tekst
E. Idema, melodie volkslied van Portugees-Creoolse oorsprong).
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2 Dopen is geloven
dat de Ene je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Zie ons jouw
mensen” (tekst M. Steehouder, melodie A. van der Heide) uit Zangen
van zoeken en zien, 312.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Na de doop vormen wij een grote kring door de kerk om samen de
gemeenschap van brood en wijn te vieren.
We zingen het tafellied, “Wees hier aanwezig rondom deze tafel” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 668.
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TAFELWOORDEN
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.
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VREDEGROET
NODIGING
Tijdens het delen van het brood en de wijn zingen we Lied 568A,
“Ubi caritas et amor, Deus ibi est” (muziek J. Berthier).
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

SLOTGEBED
Ons SLOTLIED is Lied 416, “Ga met God en Hij zal met je zijn” (tekst
J. Rankin, vert. G. Landman, muziek R. Vaughan Williams - RANDOLPH).
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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 20 november, 11.30 uur de ochtenddienst: Marga Baas
Schoonheid met een ziel
zondag 13 november, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper
zondag 20 november, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong
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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor INLIA.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Stichting Opkikker,
was €135,20. De uitgangscollecte leverde € 40,15 op.
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!
Onderling contact bij lief en leed
Bij de Martinidiensten zijn we met een mooie groep mensen waarbij van
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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
Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De volgende 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 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

