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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 Stineke Haas namens de WGM. 
De zang wordt verzorgd door Bert Ballast, Nicolette Kloosterman  
en Dorine Wijmenga.  
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel. 
Voorganger is Marga Baas. 
 

ORDE VAN DIENST 
 

DE VOORBEREIDING 
 

ORGELSPEL  
 
Oefenen van liederen 
 
Het wordt stil in de kerk. 
 
OPENINGSLIED    “Geest van God, wees hier aanwezig” (tekst  

D. van der Kolk, melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 95. 
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   2  Hier zijn wij, bijeen gekomen, 
   uit de wereld van vandaag 
   uit de wereld die ons mensen 
   voedsel geeft, bewaart en draagt. 
   De zorg om haar kan ons bezwaren, 
   Geest van God verlicht ons dan. 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
BEMOEDIGING  
Voorganger: Onze hulp is de naam van de ENE 
Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
We zingen het DREMPELGEBED, “Herschep ons hart” (tekst H. Oosterhuis, 

melodie T. Löwenthal) uit Zangen van zoeken en zien, 97. Eerst voorzang, 
daarna allen. 
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GEBED OM ONTFERMING, besloten met het lied “God, denk aan de 
schepping” (tekst B. Grandia, melodie P. Zuidema) uit Zangen van zoeken  
en zien, 335. Eerst voorzang, daarna allen. 
 

 
 

RONDOM HET WOORD 
 

GROET 
Voorganger: De Eeuwige zal bij je zijn! 
Allen:  DE EEUWIGE ZAL JE BEWAREN! 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
LEZING   Exodus 24:12-18 (NBV 21) 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal 
Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om 
het volk te onderrichten.’ 13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van 
God op. 14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en 
Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij 
zich tot hen wenden.’  
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15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16 de 
majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. 
Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten 
de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 
ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig 
nachten bleef hij op de berg.  

 
Wij ZINGEN nu ‘het lied van veertig regels’, Lied 540, “Het waren tien 
geboden” (tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens). NB. Het is een lied met 
twee verschillende melodieën: melodie A, voor de oneven coupletten = 
voorzang + vrouwen; melodie B, de even coupletten = mannen. 
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    3  en vier maal tien is veertig, 
    het tijdperk van de Geest, 
    en al die tijd is Mozes 
    met God alleen geweest. 

 

 
 

    4  Maar Mozes is gestorven 
    op weg naar Kanaän 
    en Israël heeft gezworven 
    vier maal tien jaren lang; 
 

  5  Elia heeft gelopen  6  en Mozes en Elia 
  tot hij bij Horeb kwam,  zijn op de berg geweest, 
  Elia heeft gelopen    waar boven in de hemel 
  vier maal tien dagen lang;  de Geest genesteld is. 
 

  7  Maar Jezus is beneden,  8  en hier heeft Hij geleden 
  een lange vastentijd,  de wijsheid van de slang 
  maar Jezus is beneden  en hier heeft Hij gestreden 
  verzocht in de woestijn,  vier maal tien dagen lang; 

 
  9  en Hij heeft overwonnen, 10  dan zullen wij U loven 
  haast zal het Pasen zijn,  vier maal tien dagen lang, 
  dan springen nieuwe bronnen dan zullen wij U loven, 
  omhoog in de woestijn,  ons hart in vuur en vlam. 
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LEZING   Matteüs 17:1-9 (NBV 21) 
 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 
een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde Hij van 
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 
Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U 
wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 
Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar 
Hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige 
angst en wierpen ze zich ter aarde. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 
‘Sta op, wees niet bang.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.  
9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat 
jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

 
ACCLAMATIE    Lied 339G, “Woorden van leven” (melodie J. Valkestijn). 
Eerst voorzang, dan allen. 

 

 
 
OVERWEGING 

 
Ogenblik van stilte 

 
Wij ZINGEN Lied 544, “Christus naar wie wij heten” (tekst W. Barnard, 

melodie J. Geraedts). Voorzang couplet 3, allen 1, 2, 4 en 5. 
 

 



8 

 

 

 
 

    2  Geen licht is ons gebleven,  3  De duisternis te boven 
    er is geen God te zien,   al staat de nacht rondom, 
    de dagen alle zeven   zijn allen die geloven 
    en de geboden tien,   dat Jezus is de zon. 
    dan deze ene naam;   Zij kiemen uit zijn graf, 
    die naam is alle nachten  zij bloeien uit zijn wonden, 
    ons heimelijk verwachten,  zij worden uitgezonden 
    ons innerlijk geheim.   de nacht uit in de dag. 

 
     4  Zij moeten met Hem lijden  5  Het licht van alle stralen 
     en met Hem levend zijn   komt uit zijn aangezicht. 
     tot aan de laatste tijden   Zijn ster zal nooit meer dalen 
     dan staan zij in zijn tuin   en met Hem opgericht 
     en heffen op hun hoofd   verhogen zij de dag, 
     als bloemen en als doden  verhogen zij het leven 
     die uit de bodem komen  en roepen heil en zegen 
     en 't licht zien ongedoofd.  over de aarde af. 
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RONDOM DE TAFEL 

 

COLLECTE 
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn 
van de Werkgroep Diaconaat. 
 

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: 

 

             
 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
Jullie worden allemaal uitgenodigd om in een kring door de kerk te gaan 
staan; zo willen wij samen de gemeenschap van brood en wijn vieren.  
 

We bidden en zingen het TAFELGEBED, Lied 403B, “Gezegend zijt Gij 
levende God” (tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal). 
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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. 

 
DELEN VAN BROOD EN WIJN 
Tijdens het delen zingen we “Eat this bread, drink this cup”  
(muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé. 
                >>> 
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DANKGEBED   

 
ZENDING EN ZEGEN 

 
Ons SLOTLIED is “Aan onszelf terug gegeven” (tekst M. de Bruijne,  

melodie A. van der Heide) uit Zangen van zoeken en zien, 224A. 
Voorzang couplet 2, allen zingen couplet 1, 3 en 4. 
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  2  Beeld dat wij nu in ons dragen,  
  stralend licht dat onze dagen  
  richting geeft door wat wij zagen,  
  lijf en geest  
  voelen in de diepste lagen  
  heelheid die geneest.  
 
   3  Volheid hebben wij ervaren  
   waar w’in vrede samen waren  
   onze onrust kon bedaren,  
   aangeraakt  
   door de hemel die de aarde  
   vasthoudt en bewaart.  
 
    4  Vleug van eeuwigheid,  
    ontloken in een schepping zo gebroken,  
    hoop als vonken aangestoken  
    om ons heen.  
    Tijd van gaan is aangebroken,  
    wij gaan niet alleen. 
 
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 12 maart, 11.30 uur de morgendienst: Berend Borger 
 

Schoonheid met een ziel 
zondag 5 maart, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst 
zondag 12 maart, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper 
 
 

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 € 159,95. 
De uitgangscollecte leverde € 96,55 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 
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Martinidienst thuis meebeleven 
De Martinidiensten worden opgenomen om thuis, direct of later, mee te 
kijken. Ga naar 'www.kerkdienstgemist.nl'. Kies eerst provincie 'Groningen', 
type daarna 'Martinikerk', dan verschijnt de 'Prot. Wijkgemeente Martinikerk'. 
Klik daarop en je ziet de diensten, waaronder onze 'Martinidiensten GSp' 
van 11:30 uur. 

 
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 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 
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  
De volgende data zijn 12 en 26 maart, 2 en 23 april. Op 2 april is het 
Palmpasen en gaan we weer Palmpasenstokken versieren. 
 

 

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  

http://www.martinidiensten.nl/
mailto: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 
 


