Viering van Palmzondag,
14 april 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
Vandaag is het Palmzondag, het begin van de stille week die leidt naar
Pasen.
De kinderen in de kindernevendienst maken vandaag een Palmpasenstok
en samen met hen maken wij tijdens de dienst een optocht door de kerk.
Op zondag Palmpasen mengt zich het Hosanna voor die bijzondere koning
met het duister van de aanstaande kruisiging. De evangelielezing uit Lucas
vertelt het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Vandaag lezen wij ook voor
de laatste keer uit het boek Job en sluiten daarmee onze lezingen voor de
Veertigdagentijd uit dit bijzondere Bijbelboek af.
Deze dienst is voorbereid met Marieke de Boer en Cobie Kamminga van
de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini staan onder leiding van Leo van Noppen.
Eeuwe Zijlstra is organist.
Voorganger is Tiemo Meijlink.

ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
VOORBEREIDING
STILTE
De kaarsen op de tafel worden ontstoken aan de Paaskaars.
Wij zingen het DREMPELGEBED, Lied 296, “Die de morgen ontbood” (tekst
S.L.S. de Vries, muziek W. Vogel).
Cantorij:

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht.
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Cantorij:
Allen:
Cantorij:
Allen:

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in uw ogen.
DIE DE MORGEN ONTBOOD EN HET LICHT HEBT
GEROEPEN, ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.
Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt.
DIE DE MORGEN ONTBOOD EN HET LICHT HEBT
GEROEPEN, ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT.

BEGROETING
We ZINGEN de Psalm van de zondag, Psalm 22 berijmd (melodie Genève
1542/Lyon 1547). Cantorij couplet 1, allen couplet 2.)
1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.
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DE KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE
één van ons:

Wij bidden U, God, om uw ontferming
over het leven dat wordt aangevallen en aangevochten,
om elke mens die niet wordt eerbiedigd.
Wij bidden dat Gij zult komen
om te richten, recht te doen:
dat de machten die mensen vernederen en kapot maken
worden uitgewist.
Daarom roepen wij tot U:

We zingen nu als Kyrielied Lied 561, “O liefde die verborgen zijt” (tekst
J.W. Schulte Nordholt, melodie W.R. Talsma). Cantorij couplet 2 en 4, allen
couplet 1, 3 en 5.
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2 Hoe acht'loos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij, o Heer, U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Het Gloria blijft in de Veertigdagentijd achterwege. Het klinkt weer op
Witte Donderdag.
DIENST VAN HET WOORD
GROET
Voorganger:
Allen:

De Eeuwige zal bij jullie zijn!
EN ZIJN GEEST ZAL JOU NABIJ ZIJN!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING UIT DE BIJBEL Job 19 (Nieuwe Bijbelvertaling)
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Hierop antwoordde Job:
‘Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen,
hoe lang nog martelen met woorden?
Keer op keer beschimpen jullie mij,
is het geen schande mij zo te vernederen?
Als ik werkelijk gedwaald heb,
dan is het toch míjn dwaling?
Als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen
en mijn vernedering terecht vinden,
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weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft,
dat hij zijn netten om mij samentrekt.
Ik schreeuw: “Onrecht!” – maar krijg geen antwoord.
Ik roep om hulp – maar vind geen recht.
Mijn weg verspert hij met een muur,
de paden die ik ga hult hij in duisternis.
Hij heeft me van mijn eer beroofd,
de kroon is van mijn hoofd genomen.
Hij heeft mij omvergehaald, ik lig terneer;
mijn hoop heeft hij ontworteld als een boom.
Hij is in woede tegen mij ontstoken
en heeft mij tot zijn aartsvijand gemaakt.
Zijn troepen hebben zich verzameld
en banen zich een weg naar mij,
ze slaan hun kampen op rondom mijn tent.
Mijn verwanten heeft hij van mij verwijderd,
ik word verloochend door mijn vrienden.
Mijn familie ziet mij onverschillig aan,
mijn vertrouwelingen kennen mij niet meer.
Ik ben een gast voor mijn bedienden en slavinnen,
een vreemdeling ben ik voor hen geworden.
Ik roep mijn slaaf, hij antwoordt niet,
ik moet hem smeken.
Mijn vrouw walgt van mijn adem,
mijn eigen broers deinzen terug omdat ik stink.
Zelfs jongeren verachten mij,
ze spreken smalend als ik opsta.
Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden,
ieder die ik liefheb keert zich tegen me.
Mijn botten steken door mijn magere vel,
alleen het vege lijf heb ik behouden.
Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij,
want de hand van God heeft mij getroffen.
Waarom vervolgen jullie mij, zoals God?
Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?
O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
Ik weet: mijn redder leeft,
en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
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Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
Ik zal hem aanschouwen,
ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.
Als jullie zeggen: “Hoe zullen we hem vervolgen?”
omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn –
vrees dan zelf het zwaard,
want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient.
Weet dat er recht gesproken wordt.’

Wij ZINGEN nu Psalm 13 berijmd (melodie Genève 1542/Lyon 1547).
Cantorij couplet 1, allen couplet 3.
1 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij?
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TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 19:29-40 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de
leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen
jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is.
Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie
het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32 De beide
leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd.
33
Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie
het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het
veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten.
36
Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit.
37
Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de
Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele Farizeeën in de
menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’

We zingen als ACCLAMATIE Lied 339F, “Heer, Gij hebt woorden van
eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988).

OVERWEGING
MOMENT VAN STILTE
Wij zingen als ZONDAGSLIED Lied 556, “Alles wat over ons geschreven
is” (tekst W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens). Cantorij couplet 1 en 3, allen
couplet 2, 4 en 5.
1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
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3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, 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 lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij “De Heer is mijn licht en mijn heil”

(Psalm 27:1,4,7-8 in de vertaling van I.G.M. Gerhardt en M.H. van der Zeyde;
melodie H. Brüggen).
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn?
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:
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daar te zijn, in het huis van de Heer, al de dagen mijn levens.
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: “zoekt mijn aanschijn.”
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.

VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met een acclamatie uit het
Dienstboek, no. 73 (melodie R. de Graas):

De kinderen komen terug in de kerk met hun Palmpaasstokken. Met de
kinderen voorop houden we nu een optocht door de kerk en we zingen
daarbij “Klim in de hoogste bomen” (tekst H. Lam, melodie W. ter Burg) uit
Tussentijds, 61, en “De kind’ren van Jeruzalem” (tekst H. in ’t Veld, melodie
Genève 1551, zetting naar C. Goudimel) uit Gezangen voor Liturgie, nr. 423.
Na de optocht vormen we de kring om zo de gemeenschap van brood en
wijn te vieren.
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2 Roep uit op alle wegen
dat Hij in aantocht is.
Hij brengt ons heil en zegen,
geen vijand houdt hem tegen,
geen macht die sterker is. (bis)
3 Vlag met de groene twijgen
en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen,
wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan! (bis)

4 Gooi nu maar opgetogen
de mantels op de grond:
‘Hosanna in de hoge!’
Wij maken erebogen:
‘Gezegend Hij die komt!’ (bis)

De kind’ren van Jeruzalem
loven de Heer met blijde stem
en zingen juichend keer op keer:
Geloofd zij onze God en Heer.
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GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
TAFELGEBED
Voorganger: Gezegend is uw Naam, “Ik zal er zijn”,
die telkens aan ons is doorgegeven
in alle tijden en op alle plaatsen.
Veel is ons ontschoten of ontnomen
verdampt of spoorloos zoekgeraakt
in onze mensengeschiedenis.
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin is veilig gesteld
eens en voorgoed voor ieder van ons.
Daarom zingen wij U de lof:
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:

Gezegend is ook Jezus Christus, uw zoon, onze broeder,
die als een vredevorst onze wereld is binnengetreden
om armen en verdrukten op te richten,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
Nederig tot het bittere einde,
heeft Hij een brood genomen, het gebroken en gezegd:
“Dit is mijn lichaam voor u.
Neemt en eet, en doet dit om mij te gedenken”.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken”.

We zingen Lied 408D, het Agnus Dei uit de 'Vogelmis' (tekstbewerking
W. Barnard en H. Oosterhuis, muziek W. Vogel).
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Voorganger:

Gedenk ons, God, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie ons zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.
Behoed in ons het visioen van uw Rijk,
dat wij de hoop op die voltooide tijd vasthouden,
waarin uw Naam zal zijn: Alles en in allen.
Zo bidden wij met alle mensen van vroeger en nu:

(We nemen elkaar bij de hand en bidden 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.
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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
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de barmhartigheid die wij van elkaar nodig hebben,
de goedheid van God,
en de liefde van Jezus Christus

Tijdens het delen van brood en wijn musiceert Eeuwe Zijlstra op het
grote Martiniorgel.
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.

Als SLOTLIED zingen wij Lied 557, “Naam van Jezus die ten dode” (tekst
W. Barnard, melodie T. Cockx). Cantorij couplet 1, allen couplet 2 en 3.
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3 Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen

17
dat Gij heer en meester zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven
boven alle namen uit.

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
Paascyclus (MK = Martinikerk; NK = Nieuwe Kerk)
donderdag 18 april om 19.30 uur: Witte Donderdag (MK): Matty Metzlar
vrijdag 19 april om 19.30 uur: Goede Vrijdag (NK): Evert Jan Veldman
zaterdag 20 april om 22.00 uur: Stille Zaterdag (NK): Evert Jan Veldman
zaterdag 20 april om 23.00 uur: Paasnacht (MK): Tiemo Meijlink
zondag 21 april om 11.30 uur: Paasmorgen (MK): Matty Metzlar
Schoonheid met een ziel
zondag 14 april om 17.00 uur: psalmenvesper (Martinikerk)
zondag 21 april om 17.00 uur: evensong (Nieuwe Kerk)

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De bestemming van de diaconale collecte van vanmorgen is meegedeeld
tijdens de viering. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor
CliniClowns, was € 146,50. De uitgangscollecte was € 140,50. 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.
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
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afloop van de dienst één van ons aan of stuur dan een mail naar
voorzitter@gspweb.nl Wij nemen dan contact met je op. Wees welkom!
Persoonlijk pastoraat
Voor een persoonlijk gesprek kun je een afspraak maken met een van
de studentenpastores:
Geert Brüsewitz, tel. 06-54296082, e-mail: gjbrusewitz@gmail.com
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Lense Lijzen, tel. 526 06 30, e-mail: l.j.lijzen@planet.nl
Tiemo Meijlink, tel. 579 28 05, e-mail: t.meijlink@planet.nl
Matty Metzlar, tel. 06-50296119, e-mail: mattymetzlar@gmail.com
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, Annelies en Mirjam - te benaderen via
liefenleed@martinidiensten.nl of spreek ons aan na de viering.
Cantores Sancti Martini
Eén van de vaste koren van het GSp is de Cantores Sancti Martini, de
cantorij die vanmorgen haar medewerking aan de viering verleent.
Bij deze cantorij is altijd plaats voor enthousiaste nieuwe leden die kunnen
zingen, bij alle stemgroepen. Kerkmuzikaal gezien staat de cantorij vooral
in de traditie van het Liedboek 1973 en Zingend Geloven, terwijl daarnaast
de Engelse en Duitse liturgische muziek royaal aan bod komen.
CSM repeteert dinsdagavonds van 19.45 tot 21.30 uur in het SKLO-pand,
Kraneweg 33, en zingt eens in de 2 à 3 weken in een dienst in de
Martinikerk. Voor informatie kun je altijd na de dienst iemand van de
cantorij aanspreken, of op een later tijdstip telefonisch contact opnemen
met de dirigent, tel. 5270401.
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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

