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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 zang wordt verzorgd door Jenny van der Steeg en Lian van der Steeg. 
Diddy van der Stouwe bespeelt de vleugel. 
Lezingen en gebeden: Martin de Bruijn. 
Voorganger is Marga Baas. 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

DE VOORBEREIDING 
 

PIANOSPEL 
 
Het wordt stil in de kerk 
 
Het OPENINGSLIED is Psalm 122 berijmd (melodie Genève 1551). Voorzang 
couplet 2, allen couplet 1 en 3. 
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  2  Hoe zijn de stammen opgegaan! 
  Hier gingen ons de voeten voor 
  der pelgrims, die de Heer verkoor, 
  hier, waar uw heil'ge muren staan! 
  Jeruzalem, dat ik bemin, 
  wij treden uwe poorten in 
  naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
  Zo is het Israël gezegd; 
  hier zijn de zetels van het recht, 
  de troon, waar David zal regeren! 
 

  3  Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
  dat die u mint bevredigd zij, 
  dat vrede in uw wallen zij, 
  gezegend zij uw muur en poort! 
  Jeruzalem, dat ik bemin, 
  wij treden uwe poorten in 
  om u met vrede te ontmoeten! 
  Om al mijn broeders binnen u, 
  om 's Heren tempel wil ik u, 
  o stad van God, met vrede groeten. 
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WOORD VAN WELKOM 
 
BEMOEDIGING 
Voorganger: Onze hulp is de naam van de ENE, 
Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
We zingen het DREMPELGEBED, LIED 277, “Die ons voor het licht  
gemaakt hebt” (tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal). 
 

 
 
KYRIE 
Het smeekgebed wordt besloten met een gezongen kyrie, Lied 301E  
(muziek J. Gelineau). 
 

 

 
 

RONDOM HET WOORD 
 
GROET 
Voorganger: De Eeuwige zal bij je zijn! 
Allen:  DE EEUWIGE ZAL JE BEWAREN! 
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GEBED VAN DE ZONDAG 
 

LEZING   1 Samuel 16:1-13  
 

De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als 
koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar 
Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan 
ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ 
De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om 
de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal Ik je 
laten weten wat je doen moet. Wie Ik je aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’ 4 
Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de 
oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch 
geen slecht teken?’ 5 ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de 
HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook 
Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 
Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar 
klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei 
tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem 
afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar 
de HEER kijkt naar het hart.’ 8 Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel 
voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma 
voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde 
Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene 
was die de HEER gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ 
antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen 
zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd 
voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig 
haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’  
13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van 
toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok 
Samuel weer naar Rama. 
 

We ZINGEN nu Psalm 23 berijmd (melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547). 
Voorzang couplet 1, allen 2 en 3.  
 

  1  Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
  Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
  Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
  ris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
  Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
  opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 



6 

 

 

 
 
  3  Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 
  Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
  Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
  zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
  Ik zal het welkom horen van mijn koning 
  en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 
LEZING   Johannes 9: 1-13 en 26-39 
 

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn 
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? 
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het 
antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 Zolang 
het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt 
de nacht en dan kan niemand iets doen. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het 
licht voor de wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het 
speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde 7 en zei 
tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal 
‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.  
8 Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man 
die altijd zat te bedelen?’ 9 De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij  
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lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je 
ogen opengegaan?’ 11 Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek 
die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen 
ik me gewassen had kon ik zien.’ 12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik 
niet,’ zei hij.  
13 Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 
[...]  
26 Ze drongen aan: ‘Wat heeft Hij met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen 
geopend?’ 27 ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt  
u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?’ 28 Nu vielen ze tegen 
hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. 29 Van 
Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we 
niet waar Hij vandaan komt.’ 30 De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet 
begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. 31 We weten 
dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil 
doet. 32 Dat iemand de ogen opent van een man die blind geboren is – dat is nog 
nooit vertoond! 33 Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch niet hebben 
kunnen doen?’ 34 Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij  
ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.  
35 Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 
36 ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. 37 ‘U kijkt naar 
Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. 38 Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’  
en hij wierp zich voor Jezus neer. 39 Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen  
om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen  
blind worden.’ 
 
We ZINGEN Lied 534, “Hij die de blinden weer liet zien” (tekst H. Jongerius, 

melodie E. Miller). Voorzang couplet 1 en 3, allen zingen couplet 2 en 4. 
 

   1  Hij die de blinden weer liet zien 
   hun ogen kleur liet ondervinden 
   is zelf het licht dat ruimte geeft: 
   ons levenslicht, de Zoon van God. 
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   3  Hij die de armen voedsel gaf  4  Hij die de doven horen deed 
   met overdaad hen kwam verwarmen hun eigen oren deed geloven 
   is zelf het brood dat honger stilt: is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God. het levend woord, de Zoon van God. 
 
OVERWEGING 
 
Ogenblik van stilte 
 
We ZINGEN het lied “Blinden blijven blind” (tekst H. Netz, melodie  

C. Fictoor) uit Zangen van zoeken en zien, 425. Voorzang couplet  
1, 2 en 4, allen zingen couplet 3 en 5. 
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RONDOM DE TAFEL 
 

COLLECTE 
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian van Loo 
van de Werkgroep Diaconaat. 
Tijdens de collecte musiceert Diddy van der Stouwe op de vleugel. 
 

VOORBEDEN 
  iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”, 
  waarop wij zingend antwoorden met Lied 368E, “God in de  
  hemelen” (tekst H. Jongerius, melodie gregoriaans): 

  
 
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. 
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We zingen het tafelgebed, “Die naar menselijke gewoonte” (tekst  

H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) uit Zangen van zoeken en zien,  
621. Verdeling voorzang - allen als aangegeven. 
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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. 
 
NODIGING 
 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we het lied “Heel ons gebroken 
leven” (tekst en melodie C. Fictoor) uit  Zangen van zoeken en zien, 284. Eerst 
voorzang, daarna allen. 
 

 
 
DANKGEBED   
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ZENDING EN ZEGEN 

 
Woorden van ZENDING en ZEGEN 
 
Als SLOTLIED zingen we Lied 839, “Ik danste die morgen toen de schepping 
begon” (tekst B. Sleumer, vrij naar S.B. Carter; melodie Shaker-traditie, bewerkt 

door S.B. Carter). Voorzang couplet 1 en 3, allen zingen couplet 2 en 4. 
 

  1  Ik danste die morgen toen de schepping begon. 
  Ik danste de dans van de sterren, maan en zon. 
  de golvende velden en de deinende zee 
  en alles wat ademt, danste mee. 
 Refrein: Dans, dans en doe maar mee met mij. 
  Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
  Ik ga je voor, ik haal ook jou erbij, 
  want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 
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  3  Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
  Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
  Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
  Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein 
 

  4  De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
  Ik danste uit liefde, veel sterker dan de dood. 
  Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
  de dans van de schepping, de dans van trouw. Refrein 

  
PIANOSPEL 
 

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 26 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Heleen Maat 
 

Schoonheid met een ziel 
zondag 19 maart, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong 
zondag 26 maart, 17.00 uur, Martinikerk: Uit de kunst 

 

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten 

 

Geven per bank of giro 
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Vluchtelingenwerk. 
Informatie over de opbrengst van de collecte van vorige week, voor de 
Natuur- en Milieufederatie, houdt u te goed. 
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. 
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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 
 

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  
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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. 
 

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/

