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Hartelijk welkom in deze viering van de Kerstnacht!
Vannacht zijn we met velen naar deze oude kerk gekomen. We laten
onze gedachten dwalen rond een eeuwenoud verhaal over de geboorte
van een kind, teken van Gods nabijheid. Ieder van ons hoopt vannacht
‘iets’ te vinden dat ons van binnen raakt en goed doet, dat ons hoop en
moed geeft.
“Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen”, zo klinkt in
het kerstevangelie de belofte van de engel aan de herders ..., een verhaal
dat een verlangen in ons wakker houdt naar vrede en goedheid onder de
mensen.
De dienst is voorbereid met Maarten van Damme en Stineke Haas
van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini zingen onder leiding van Leo van Noppen.
Harmonie ’67 staat onder leiding van Floris de Wever.
Henk de Vries bespeelt het Martini-orgel.
Een grote groep vrijwilligers helpt mee bij de praktische gang van zaken
in deze dienst: coördinator is Anne Folkertsma.
De kosters zijn Jeroen Commandeur, Annemarie den Breejen
en Lammert Homan.
Voorganger is Matty Metzlar.
VOORDAT DE VIERING BEGINT
Harmonie ’67 SPEELT “A Christmas Festival”.
Wij ZINGEN enkele bekende kerstliederen. Om te beginnen Lied 486,
“Midden in de winternacht” (tekst H. Prenen, melodie kerstlied uit Catalonië –
‘Quand Jésus naquit à Noël’).
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3 Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!
4 Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

Vervolgens Lied 476, “Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer” (oud Nederlands

lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ [14de eeuw]; melodie Den Bosch,
1627).
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3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.’ Kyrieleis.
4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerand’.
Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
t’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

En tenslotte Lied 444, "Nu daagt het in het oosten" (tekst J. Riemens Sr.,
melodie M. Vulpius 1609).
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2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

ORDE VAN DIENST
HET WORDT STIL IN DE KERK.
De cantorij zingt "Personent hodie" (tekst Piae Cantiones, 1582, vertaling

L.M. van Noppen; melodie Duitsland, 14de eeuw, arr. Gustav Holst, 1874-1934).
Personent hodie
Voces puerulae,
Laudantes jucunde
Qui nobis est natus,
Summo Deo datus,
Et de virgineo
ventre procreatus.

Kind’ren zingen de eer
Van de hemelse Heer:
Voor de mens daalde Hij neer
Opdat die zou leven.
Christus, ons gegeven
Door God, werd in de schoot
Van een maagd geweven.

In mundo nascitur,
Pannis involvitur,
Praesepi ponitur
Stabulo brutorum,
Rector supernorum.
Perdidit spolia
princeps infernorum.

In een kribbetje smal
Lag de Heer van ‘t heelal
Bij het vee in een stal,
In een doek gewonden.
Wie in de hel gebonden
Lagen kocht Hij vrij en
Delgde al hun zonden.
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Magi tres venerunt,
Parvulum inquirunt,
Bethlehem adeunt,
Stellulam sequendo,
Ipsum adorando,
Aurum, thus et myrrham
ei offerendo.
Omnes clericuli,
Pariter pueri,
Cantent ut angeli:
Advenisti mundo,
Laudes tibi fundo.
Ideo gloria
in excelsis Deo!

De drie wijzen van ver
Achtervolgden de ster,
Zochten ‘t Kind her en der.
Zij, in kostb’re kleren,
Knielden voor Hem neer en
Gaven wierook, goud en
Mirre om Hem te eren.
Zingt nu, clerus en jeugd,
Als de eng’len, met vreugd:
Om zijn komst weest verheugd.
Loven wij tezamen
Zijn doorluchte Naam en
Zeggen: glorie aan God
In den hoge. Amen.

BEGROETING
Wij ZINGEN Lied 477, “Komt allen tezamen” (tekst/vertaling/bewerking
C.B. Burger; melodie onzekere herkomst, 18de eeuw?).
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2 De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.
4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.

KYRIE
Een van ons:

Barmhartige God,
Wij bidden U om licht voor de donkere plekken
op deze aarde waar vrede zo ver te zoeken is.
Wij bidden om licht
voor mensen die ontredderd zijn,
voor hen die niet weten waar zij nog zullen zoeken
naar een plaats van leven,
voor hen die verbitterd zijn en verhard
en niet meer kunnen verlangen en hopen.
Hoor ons als wij tot U roepen om ontferming:

Wij zingen Lied 301A, “Kyrie eleison” (orthodox).
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Ons GLORIA is Lied 487, “Eer zij God in onze dagen” (tekst W. Barnard,
Franse volksliedmelodie).

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

GROET
Voorganger:
Allen:

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.

De Levende zal bij jullie zijn.
ZIJN GEEST MOGE OOK JOU VERLICHTEN.

GEBED IN DE KERSTNACHT
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LEZING UIT DE PROFETEN Jesaja 9:1-6 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.

We ZINGEN nu Lied 460, “De nacht loopt ten einde” (tekst H. Oosterhuis,
melodie B.M. Huijbers). Het refrein zingen wij steeds samen, het koor zingt
de coupletten. We beginnen met het refrein.
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1 Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heide en ver
de mensenzoon, de morgenster.

2 - Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlosser is nabij. Refrein.
4 Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit. Refrein.
5 Een twijgje, weerloos en ontdaan,
- zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel. Refrein.
6 Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad
dat uw Verlosser binnengaat. Refrein.

Harmonie ’67 SPEELT “What Sweeter Music” van John Rutter (*1945).
LEZING UIT HET EVANGELIE Lucas 2: 1- 20 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Tijdens de lezing van het Kerstevangelie gaan we staan. De kerstklokken
van de Martinitoren beieren het goede nieuws over stad en ommelanden,
en het hoogkoor van de kerk wordt verlicht.
>>>

11
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk
zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het
bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze
wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
8
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De
engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat
het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David
voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in
een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met
de woorden:
14
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
15
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd
is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en
troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind
zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde
al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.

Wij ZINGEN staande Lied 489, “Komt ons in diepe nacht ter ore” (tekst
H. Oosterhuis, melodie 1543/Geneve 1551).
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Henk de Vries speelt een IMPROVISATIE op het orgel.
OVERWEGING
Wij ZINGEN Lied 494, “Vanwaar zijt Gij gekomen” (tekst H. Oosterhuis,
melodie 'Er is een roos ontloken' ). Cantorij couplet 2, allen 1 en 3.
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2 Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij twee carols, eerst “Ein Kindlein in der
Wiegen”(tekst Duitsland 14de eeuw; Duitse volksmelodie).
Ein Kindlein in der Wiegen,
ein kleines Kindelein;
das gleisset wie ein Spiegel
nach adelichem Schein,
das kleine Kindelein.

Das Kindlein, das wir meinen,
das heisst: Herr Jesu Christ,
das verleih’ uns Fried’ und Einigkeit
wohl hie zu dieser Frist,
das geb’ uns Jesu Christ!

O Jesu, liebstes Kindelein,
du kleines Kindelein,
wie gross ist es, die Liebe dein!
Schleuss in das Herze mein
die grosse Liebe dein!

En vervolgens “Maria durch ein Dornwald ging” (Duits volkslied, n.
Haxthausen 1850; zetting P. Lawson).
>>>
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Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen. Jesus und Maria.
Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getragen. Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen. Jesus und Maria.
Wer soll dem Kind sein Täufer sein? Kyrie eleison.
Das soll der Sankt Johannes sein,
Der soll dem Kind sein Täufer sein. Jesus und Maria.
Wie soll dem Kind sein Name sein? Kyrie eleison.
Der Name, der soll Christus sein,
Das war von Anfang der Name sein. Jesus und Maria.
Wer hat erlöst die Welt allein? Kyrie eleison.
Das hat getan das Christkindlein,
Das hat erlöst die Welt allein. Jesus und Maria.

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij antwoorden met een acclamatie uit het Dienstboek,
nr. 70 (melodie J.D. van Laar):

Wij vieren nu de GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN.
We zingen het TAFELLIED, “Niemand heeft U ooit gezien” (tekst
H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 648.
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Voorganger:

Wij danken U, God, voor Jezus Messias,
dit kind in de nacht.
Met zijn komst heeft hij ons leven verbonden
met uw Naam en met alles wat in uw Naam besloten ligt
aan barmhartigheid, liefde en genade.
Op hem kreeg het donker geen vat
en het duister heeft zijn vertrouwen niet gedoofd.
Hij is ons levenslicht geworden,
een gids op de weg ten leven.
Hij is geworden tot ons brood voor onderweg,
met zijn leven heeft hij onze beker gevuld.
Geef dat wij hem in ons midden herkennen
die op de avond voor zijn dood
het brood nam, het heeft gebroken
en gedeeld met zijn leerlingen, zeggende:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Doe zo om mij te gedenken.”
Hij zegende ook de beker van dank, wijn van vreugde,
Hij gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en drink,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe zo om mij te gedenken.”
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Voorganger:

Laat de Geest van zijn trouw,
de Geest van zijn liefde over ons komen
en maak ons zo tot mensen
die leven voor vrede en gerechtigheid.

We zingen “Onze Vader in de hemel” (tekstbewerking H. Oosterhuis, melodie
A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 849.

Voor een goede gang van zaken volgt nu een korte instructie voor de
viering van de maaltijd.
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NODIGING
Voorganger:

Neem dan van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen
en ontvang in deze tekenen
de kracht om je leven te kunnen leven,
de ziel van je bestaan, de vrede van Christus.

Tijdens het delen van brood en wijn speelt Harmonie ’67 “Christmas
Variations”, gebaseerd op de melodie van “Es ist ein Ros entsprungen”.
ZEGEN
Voorganger:

Allen:

De Eeuwige zegene jullie en Hij behoede jullie.
De Eeuwige doe zijn aangezicht over jullie lichten
en zij jullie genadig.
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over jullie
en geve jullie vrede.
AMEN.

Ons SLOTLIED is “Hark, the herald-angels sing” (tekst C. Wesley e.a.; melodie
F. Mendelssohn-Bartholdy).

1 Hark, the herald-angels sing
Glory to the new-born King,
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled.
Joyful, all ye nations, rise,

Join the triumph of the skies;
With the angelic host proclaim,
'Christ is born in Bethlehem.'
Hark, the herald-angels sing
Glory to the new-born King.
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2 Christ, by highest heaven adored,
Christ, the everlasting Lord,
Late in time behold him come,
Offspring of a Virgin's womb.
Veiled in flesh the Godhead see:
Hail, the incarnate Deity,
Pleased as man with man to dwell,
Jesus, our Emmanuel.
Hark, the herald-angels sing
Glory to the new-born King.

3 Hail, the heaven-born Prince of Peace:
Hail, the Sun of Righteousness.
Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings.
Mild he lays his glory by,
Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark, the herald-angels sing
Glory to the new-born King.

ORGELSPEL
Bij het verlaten van de kerk speelt Harmonie ’67 “We wish you a Merry
Christmas”.

Namens de Stuurgroep Martindiensten
en het GSp - Studentenplatform voor
Levensbeschouwing wensen wij u
Gezegende Kerstdagen.

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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Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
zondag 6 januari om 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink

Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanavond was bestemd voor Kinderen van
de Voedselbank.
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.

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
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

