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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. Ook bij het samen 
delen van brood en wijn bent u van harte welkom! 
 

De dienst is voorbereid met Clara de Graaff van de Werkgroep 
Martinidiensten. 
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen. 
Henk de Vries bespeelt het grote Martiniorgel. 
Voorganger is Berend Borger. 
 

 
ORDE VAN DIENST 

 
ORGELSPEL 
 

Het wordt stil in de kerk. 
 

Wij zingen het DREMPELGEBED, Lied 298, “Wij die U nooit hebben gezien” 
(tekst en melodie G. Landman). I=cantorij; II=allen 
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De OPENINGSPSALM is Psalm 25, “Houd mij in leven, wees Gij  
mijn redding” (vertaling/bewerking H. Oosterhuis en M. van der Plas;  

melodie B.M. Huijbers). Verdeling cantorij-allen als aangegeven. 
 

Cantorij:  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
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Cantorij: Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 

zie naar mijn om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 

Allen:   STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. 
 

Cantorij: Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Allen:  HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING, 
STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. 

 

Cantorij:  Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Allen:   STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. 
HOUD MIJ IN LEVEN, WEES GIJ MIJN REDDING, 

  STEEDS WEER ZOEKEN MIJN OGEN NAAR U. 
 
WOORD VAN WELKOM en BEMOEDIGING 
 
KYRIE 
Na een gesproken kyriegebed zingt de cantorij “Kyrie eleison”:  
 

 Kyrie eleison.   Heer, ontferm U. 
 Christe eleison.   Christus, ontferm U. 
 Kyrie eleison.   Heer, ontferm U. 
 

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst. 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
EERSTE LEZING   Exodus 17:1-7  
 

Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene 
pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun 
tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2 Ze 
maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes 
zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de proef?’ 3 
Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons 
weggehaald uit Egypte?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten 
sterven, met onze kinderen en ons vee?’  
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4 Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er 
hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5 De HEER antwoordde Mozes: 
‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de 
staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6 Ik zal je 
opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, 
zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van 
Israël. 7 Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar 
verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld 
door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 
We ZINGEN nu Lied 350, “Het water van de grote vloed” (tekst W. Barnard, 

melodie vroegmiddeleeuws / Wittenberg 1533). Cantorij couplet 1 en 3, allen  
couplet 2 en 4. 
 

   1  Het water van de grote vloed 
   en van de zee zo rood als bloed, 
   dat is de aardse moederschoot, 
   dat is de diepte van de dood. 
 

 
 

   2  Want al het water wast niet af, 
   dat wij verzinken in dit graf, 
   tenzij de duif die nederdaalt 
   ons uit den hoge vrede haalt. 
 
    3  Tot ondergang zijn wij gedoemd, 4  Wij staan geschreven in zijn hand, 
    als God ons niet bij name noemt, Hij voert ons naar 't Beloofde Land. 
    maar God zij dank, Hij doet ons gaan Als kinderen gaan wij zingend voort. 
    door 't water van de doodsjordaan. De Vader is het die ons hoort. 
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TWEEDE LEZING   Johannes 4:5-26 en 39-42 
 

Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob 
aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van 
de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een 
Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ 8 
Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw 
antwoordde: ‘Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.) 10 Jezus zei tegen 
haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém 
erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, 
‘U hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan 
halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put 
gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 Jezus 
antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, 14 maar wie het 
water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal 
in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij 
dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook 
niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: 
‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de 
vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf 
mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 
Daarop zei de vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. 20 Onze voorouders 
vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar 
God vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof Me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie 
noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie vereren 
wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden. 
23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, 
Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld 
van Geest en waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen,’ 
(dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei 
tegen haar: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ 
[...] 
39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van 
de vrouw: ‘Hij weet alles van mij.’ 40 Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij 
hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. 41 Nog veel meer mensen kwamen 
tot geloof door wat Hij zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer 
om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij 
werkelijk de redder van de wereld is.’ 
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We ZINGEN Lied 188, “”Bij de Jakobsbron” (tekst R. Borkent, melodie  

W. Vogel). De cantorij zingt de coupletten, allen het refrein. 
 

 
 

   2  Als je wist, sprak Hij, 
   van Gods gave, jij zou Mij 
   nu om levend water vragen. 
   Water dat Ik geef 
   lest je dorst zolang je leeft, 
   laaft je alle dagen. 
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   3  Als een springfontein 
   zal dit water in je zijn, 
   de vervulling van verlangen. 
   Kruik, wat klink je hol, 
   met je buik van leegte vol. 
   Breek om te ontvangen. 
 

   4  Meer dan Jakob, Gij 
   die uw bron ontsluit voor mij, 
   laat uw zegeningen stromen, 
   Christus die mij drenkt 
   en mij levend water schenkt, 
   laat mij tot U komen. 
 

 
 
 

OVERWEGING 
 
Moment van stilte 
 
We ZINGEN Lied 528, “Omdat Hij niet ver wou zijn” (tekst H. Oosterhuis, 

melodie B.M. Huijbers). Cantorij couplet 1 en 3, allen 2, 4 en 5. 
 

  1  Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen. 
  Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 
 refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
  Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
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   3  God van God en licht van licht 
   aller dingen hoeder 
   heeft een menselijk gezicht 
   aller mensen broeder.  Refrein 
 

       4  Wilt daarom elkander doen 5  Weest verheugd, van zorgen vrij: 
       alle goeds geduldig.   God die wij aanbidden 
       Weest elkaar om zijnentwil  is ons rakelings nabij, 
       niets dan liefde schuldig.   Refrein wonend in ons midden.   Refrein  
 

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk. 
 
COLLECTE 
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Annelies van Walsem 
van de Werkgroep Diaconaat. 
 

Tijdens de collecte zingt de cantorij het motet "Oculi omnium" van  
de Engelse componist Charles Wood (1866-1926). 
 

 Oculi omnium in te sperant Domine, et tu das escam illorum  
 in tempore opportuno. Gloria tibi, Domine. Amen. (Psalm 145:15). 
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 Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. 
 Lof zij U, Heer. Amen. (NBV) 
 
VOORBEDEN 
  iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,  
   waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Houd mij in  
  leven”, de antifoon van de psalm van deze zondag: 

 
 

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 een Tafelgebed uit de traditie van Iona.        
 

Voorganger:  Wij vieren samen de maaltijd die de Heer ons heeft bereid. 
 

  Wij danken God voor zijn gaven en  
  heffen ons hart naar Hem omhoog.  
 

  Dankbaarheid, lof, de harten omhoog,  
  stemmen vol vreugde, dat is wat U toekomst.  
  Want toen wij niets waren hebt U ons tot iets gemaakt.  
 

  Toen wij nog geen naam hadden, en geen geloof  
  en geen toekomst hebt U ons uw kinderen genoemd. 
  Als wij verdwaalden of ons afkeerden  
  hebt U ons niet aan ons lot overgelaten. 
  Als we naar U terug kwamen hebt U ons  
  met open armen ontvangen. 
  En zie, U hebt een tafel voor ons klaargemaakt,  
  niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf. 
  Opdat wij vervuld mogen worden, vergeven, genezen,  
  gezegend en vernieuwd. 
  U bent al onze pijn en al onze lof waard. 
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We zingen Lied 404D, het Sanctus en Benedictus uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking 
W. Barnard en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel). 
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Voorganger:  Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen 
  zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld. 
  We kunnen het brood niet breken zonder te denken  
  aan al degenen die honger hebben. 
  Uw wereld is één en wij zijn de rentmeesters  
  van haar gulle gaven. 
Allen:  HEER, MAAK ONZE WELVAART DIENSTBAAR  
  AAN DE ARMEN. 
 

Voorganger: Wij kunnen de wijn niet drinken zonder te denken aan hen 
  die dorst hebben. De gebrokenen en de ontwortelden,  
  afgematte mensen, de hele aarde die roept om recht. 
Allen:  HEER, MAAK UW OVERVLOED DIENSTBAAR  
  AAN WIE UITGEPUT ZIJN. 
 

Voorganger: We kunnen uw woorden van vrede niet horen zonder te  
  denken aan een wereld die oorlog voert of zich op oorlog  
  voorbereidt. 
Allen:  LAAT ONS TOCH ZIEN, HEER, HOE WE WAPENS  
  KUNNEN OMSMEDEN TOT TEKENEN VAN VERTROUWEN 
  EN DE ZUCHT NAAR MACHT  
  TOT HET VERLANGEN NAAR VREDE. 
 

Voorganger: Wij kunnen dit feest van uw familie niet vieren  
  zonder te denken aan wat ons verdeeld houdt. 
  Wij zijn een in de Geest, maar nog niet in onze daden. 
  Onze geschiedenis en onze wonden 
  staan onze eenwording in de weg. 
Allen:  HEER, GENEES UW KERK VAN ELKE GEBROKENHEID. 
 

Voorganger: Voor ons bent U geboren, voor ons hebt U genezen,  
  gepreekt, geleerd en de weg naar de hemel gewezen:  
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  voor ons werd U gekruisigd en voor ons bent U,  
  na de dood, opgestaan. 
  Heer, Jezus Christus, hier aanwezig, voor alles wat U  
  hebt gedaan, voor alles wat u beloofd hebt, wat hebben  
  wij U te bieden? 
  Onze handen zijn leeg, onze harten soms vol van  
  verkeerde dingen. Wij zijn zelfs niet goed genoeg om  
  de kruimels van onder uw tafel op te rapen. 
  Maar bij U is genade en het vermogen om ons  
  te veranderen. Daarom, nu wij hier op deze plaats doen  
  wat U deed in een bovenzaal: stort uw Heilige Geest over  
  ons uit en over deze gaven van brood en wijn, 
  opdat ze voor ons uw lichaam mogen zijn, genezend,  
  vergevend, helend, zodat wij, voor U, uw lichaam mogen  
  worden, zorgzaam en liefdevol aanwezig in de wereld,  
  totdat uw Koninkrijk komt. 
 

We zingen het Onze Vader (muziek G.J. Niemeijer). 
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VREDEGROET 
Voorganger: Niet een gemakkelijke vrede,  
  niet een vrede die niets te betekenen heeft, 
  niet een halfhartige vrede,  
  maar de vrede van Christus is met ons. 
  Laten we die met elkaar delen. 
  Wensen we elkaar de vrede van Christus. 
 
NODIGING 
Voorganger: Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt,  
  in deze tekenen wil de Heer met ons zijn. 
  Komt dan en deelt in de overvloed. 
  Dit zijn de gaven van God voor de mensen van God. 

 
Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Henk de Vries op het orgel. 
 
Het SLOTLIED is Lied 561, “O liefde die verborgen zijt” (tekst J.W. Schulte 

Nordholt, melodie W.R. Talsma). Cantorij couplet 3, allen 1, 2, 4 en 5. 
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2  Hoe acht'loos in ons midden wordt 3  De minsten van de mensen zijn 
het kostbaar mensenbloed gestort  daar uitgestrekt in angst en pijn. 
en in het onbarmhartig licht  Tot aan het eind der wereld lijdt 
het kruis des Heren opgericht.  Christus in hun verlatenheid. 

 
4  O Liefde uit de eeuwigheid  5  opdat ook wij, o Heer, U niet 
die met ons mens geworden zijt,  verlaten in uw diep verdriet 
wij bidden, laat ons niet alleen  maar bij U zijn in al de pijn 

          in al het duister om ons heen,        waarmee de mensen mensen zijn. 
 

ZENDING en 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. 
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Volgende vieringen 

 

Martinidiensten 
zondag 19 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Marga Baas 
 

Schoonheid met een ziel 
zondag 12 maart, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper 
zondag 19 maart, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong 

 

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten 

 

Geven per bank of giro 
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor de Natuur-  
en Milieufederatie. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor 
Stichting Leergeld, was € 119,85. De uitgangscollecte was € 60,20.  
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  
van harte 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  
Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst.  
De volgende data zijn 26 maart, 2 en 23 april. Op 2 april is het  
Palmpasen en gaan we weer Palmpasenstokken versieren. 
 
19/3   Preek van de Leek 
Volgende week zondag, 19 maart, is er een dienst in de Remonstrantse 
Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen, waarin dhr. John van Tilborg, 
directeur van INLIA, de ‘Preek van de Leek’ houdt. De dienst begint om 
10.30 uur. 
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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 

http://www.martinidiensten.nl/

