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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. 
 

In de dienst wordt meegewerkt door Rinka de Jager van de Werkgroep 
Martinidiensten. 
De zang wordt verzorgd door Joke Bulthuis en Ton Tromp. 
Het klavier wordt bespeeld door Jan de Roos. 
Voorganger is Jasja Nottelman. 
 

ORDE VAN DIENST 
 
PIANO- of ORGELSPEL 
 
OPENINGSLIED    Lied 275, "Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig"  
(tekst H. Oosterhuis, melodie Het prieel der geestelycke melodie, 1609). Allen 
zingen couplet 1, 3 en 5; voorzang couplet 2 en 4. 
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 2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
 niet hoog en breed van ons vandaan. 
 Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 
 Maar wij vermoeden en geloven 
 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

  4 Gij zijt in alles diep verscholen 
  in al wat leeft en zich ontvouwt. 
  Maar in de mensen wilt Gij wonen 
  met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

  5 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
  waar ook ter wereld mensen zijn. 
  Blijf zo genadig met ons bezig, 
  tot wij in U volkomen zijn. 
 

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

KYRIE 
Na een gesproken kyriegebed zingen we Lied 301K (muziek Iona). 
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GROET 
Voorganger: De Levende zal bij jullie zijn. 
Allen:  MOGE ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN ZIJN. 

 
GEBED 

 
EERSTE LEZING   Joel 2:12-19 (NBV) 
 

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te 
vasten, te treuren en te rouwen. 13 Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. 
Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en 
trouw, en tot vergeving bereid. 14 Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop 
terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn 
kunnen offeren aan de HEER, jullie God. 
 
15  Blaas de ramshoorn op de Sion, 
 kondig een vastentijd af 
 en roep op tot een plechtige samenkomst. 
16  Breng het volk bijeen, 
 laat heel Israël zich reinigen. 
 Breng de oude mensen tezamen, 
 verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 
 Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 
 laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 
17  Priesters, dienaren van de HEER, 
 hef een smeekbede aan in de tempel, 
 tussen altaar en voorhal: 
 ‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 
 geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 
 Waarom zouden zij mogen schimpen: 
 “En waar is nu hun God?”’ 
 
18 Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. 
19 De HEER geeft zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien  
van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere 
volken. 

 
We ZINGEN Lied 51A, “God, herschep mijn hart” (Psalm 51:3-4 en 12-14  

in de vertaling van I.G.M. Gerhardt en M.H. van der Zeyde, melodie IWVL). 
Verdeling voorzang-allen als aangegeven.    >>> 
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EVANGELIELEZING   Matteüs 6:1-6 en 16-21 (NBV) 
 

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, 
alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 
2 Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars 
doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik 
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3 Maar als je aalmoezen geeft, 
laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4 Zo blijft je aalmoes in 
het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de 
synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik 
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je 
dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En 
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
 

16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want 
zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie:  
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zij hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en 
wrijf je hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je 
Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je 
ervoor belonen. 
 

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en 
dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot 
noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, 
daar zal ook je hart zijn. 

 
We ZINGEN het lied “Wees de grond onder mijn voeten” (tekst R. Kleijer, 

melodie Genève 1562) uit Zangen van zoeken en zien, 183. Couplet 3 
voorzang, allen de overige coupletten. 
 

 
 

   2  Wees de stem in onze stilte       
   en het oor dat ons verstaat; 
   wees de warmte als de kilte 
   onze liefde sterven laat. 
   En geef steeds betekenis 
   aan de vraag wat leven is. 
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   3  Wees de ziel van mijn gedachten, 
   wees de drijfveer van mijn hand. 
   Breng het Rijk dat wij verwachten 
   mede door ons doen tot stand. 
   Inspireer ons dag aan dag 
   met uw Geest en geef ons kracht. 
 

   4  Wees de zekerheid als twijfel 
   ons verlamt tot op het bot. 
   Laat in ons het inzicht rijpen 
   van wat mensen noemen: ‘God’ 
   En zaai twijfel in mijn geest 
   als ik U te zeker weet. 
 

OVERWEGING 
 

Moment van stilte 
 

We ZINGEN “Onze Vader verborgen” (tekst H. Oosterhuis, melodie  

T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 250. 
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COLLECTE 
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian Veen 
van de Werkgroep Diaconaat. 

 
VOORBEDEN  
         Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”  
 waarop wij zingend antwoorden met Lied 367B (muziek R. Farrant): 
 

 

 
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, “Als wij weer het brood gaan breken”  
(tekst W. van der Zee, melodie F.H. Geusebroek). 
             >>> 
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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 brood en wijn zingen we “Confitemini Domino”  
uit de traditie van Taizé (tekst Psalm 136:1; muziek J. Berthier). Vertaling:  
Brengt dank aan de Heer, want Hij is goed. 
 

 
 
SLOTGEBED 
 
ZEGEN 
 
Ons SLOTLIED is Lied 536, “Alles wat over ons geschreven is” (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. 
 
PIANO- of 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 5 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Marga Baas 
 

Schoonheid met een ziel 
zondag 26 februari, 17.00 uur, Martinikerk: Uit de kunst 
zondag 5 maart, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: cantatedienst 

 

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 nog niet bekend op het moment dat deze orde van dienst werd 
gemaakt. 
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/
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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 


