Viering van
zondag Quasimodo Geniti,
28 april 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Bij de illustratie op de voorkant:

Secundum Scripturas

ik wil naar huis
en bij jou zijn
onder de indruk van de kracht
van het goddelijk woord
dat leven overstijgt
groeit mijn verlangen
nadrukkelijk te lezen
en te kennen
proeven
wie en wat de waarheid is
ik zoek het laatste woord
of
was dat al geschreven
niet gezien

Henk Pietersma, CREDO - geloven op scherp
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van
het GSp.
De dienst is voorbereid met Jeanet Hamstra.
De Dutch Choral Singers zingen onder leiding van Henk de Vries.
Vincent Hensen-Oosterdijk bespeelt het Martiniorgel.
Voorganger is Evert Jan Veldman.
ORDE VAN DIENST
Wachtend in het schip, bij het koorgedeelte van de Martinikerk
WELKOM en INLEIDING op de dienst
Dienst van de Voorbereiding
We ZINGEN Lied 150B (Psalm 150 in de vertaling van I.G.M. Gerhardt en
M.H. van der Zeyde). Verdeling koor-allen als aangegeven.
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BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is de naam van de Eeuwige,
Allen:
SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN.
We zingen het Drempelgebed, Lied 294, “Wees hier aanwezig” (Psalm
80:4,8, tekstbewerking H. Oosterhuis, melodie IWVL).

KYRIE en GLORIA
Verdeeld en machteloos
toezien
hoe in deze gespleten wereld
niemand weerbaar is
de kerk vraagt ademloos
vergeving
voor wat zij vergeten was
Hier
ons bidden
heer
hoor
hoe breekbaar
wij nu zijn

Henk Pietersma, CREDO - geloven op scherp
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De Dutch Choral Singers zingen een Kyrie en Gloria van Hans Leo Hassler
(1564-1612).
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens;
Domine Fili unigenite, Jesu Christe;
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris;
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Processie naar het schip van de Martinikerk
Dienst van de Schrift
We ZINGEN Lied 333, “Kom, Geest van God” (tekst S.L.S. de Vries,
melodie W. Vogel).

>>>
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LEZING Lucas 24:13-35 (NBV)
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs
heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken met elkaar over
alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam
Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd vertroebeld,
zodat ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’
Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18Een van hen, die Kleopas heette,
antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar
deze dagen gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er
gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen
van God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter
dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene
was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles
gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam
daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De
engelen zeiden dat hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’
25
Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van
begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26Moest de
messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna
verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij
begon bij Mozes en de Profeten.
28
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder
wilde reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging
mee het dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het
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brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen
geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop
zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en
de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug naar
Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De
Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee
leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar
had gemaakt door het breken van het brood.

We zingen de ACCLAMATIE “Gij zijt het licht der wereld” (melodie
K. von Loeffelholz) uit het Dienstboek, nr. 59.

OVERWEGING
De Dutch Choral Singers zingen het motet “O nata lux” van Thomas
Tallis (1505-1585).
O nata lux de lumine, Jesu redemptor sæculi, dignare Clemens
supplicum laudes precesque sumere. Qui carne quondam contegi
dignatus es pro perditis, nos membra confer effici, tui beata
corporis.
O Licht geboren uit Licht, Jezus, verlosser van de wereld, verwaardig
u de lofzangen en de gebeden van uw smekelingen te aanvaarden.
Gij, die u eens hebt verwaardigd met vlees te worden bekleed omwille
van hen die verloren waren, geef dat wij ledematen mogen worden van
uw zalig lichaam.
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CREDO
Zelfverklaarde heiligheid
wappert ons voorbij
met wit getekend in het zwart
terwijl de woorden
over schild en trouw
verbleken in hun eigen mist
zelfbedachte waarheid
veegt haar eigen grenzen weg
zekerheid wordt ingehaald
door dodelijk verderf
na elke aanslag
is er weer die
godverlaten eenzaamheid
waarom
mijn kind
heb jij mij zo gelovig
weggelegd
Henk Pietersma, CREDO - geloven op scherp

We ZINGEN het vijfde couplet van Lied 342, “In God de Vader op zijn
troon” (tekst R.A. Schröder, vert. A. Govaart; melodie R. Forsberg).
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Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.
COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Joop Hoexum
namens de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens het collecteren musiceert Vincent Hensen-Oosterdijk voor ons
op het grote Martiniorgel.
VOORBEDEN
Als inleiding op de voorbeden zingen de Dutch Choral Singers het motet
“Let Thy merciful ears, O Lord” van Thomas Mudd (1560-1632).
Let thy merciful ears, O Lord, be open unto the prayers of thy humble
servants; and that they may obtain their petitions. Make them to ask
such things as shall please thee; through Jesus Christ, our Lord. Amen.

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.
TAFELGEBED
Voorganger: U komt onze dank toe, Heer onze God.
U noemde ons uw Naam.
U toonde ons uw hart.
Wie zich vergeten waande
mag in het midden staan
Uw Naam is Bondgenoot.
Uw Naam is Mensenredder.
Daarom verheffen wij onze stem
om samen met al uw mensen,
allen die lijden en strijden
en allen die door U zijn opgericht,
heel het volk van uw liefde,
U toe te zingen:
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De Dutch Choral Singers zingen een Sanctus (Heilig) van Hans Leo Hassler.
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli
et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Amen
Heilig de Heer, de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.

Voorganger:

Gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij die ten onder ging aan mensen als wij
en die als graankorrel in de aarde is gezaaid,
stond op om onze reisgenoot te zijn
het levenslicht op ons pad
en de lamp voor elke voet.
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven
en gezegd:
“Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.”
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
“Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,
tot mijn gedachtenis.”

(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.
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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.
De Dutch Choral Singers zingen een Agnus Dei (Lam Gods) van Hans
Leo Hassler.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

NODIGING
Voorganger:

Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, geef ons vrede.

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 vrede van Jezus Messias.

Tijdens het delen van brood en wijn bespeelt Vincent het 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.

Ons SLOTLIED is Lied 647, “Voor mensen die naamloos” (tekst H. Jongerius,
melodie J. Raas).
>>>

12

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
brood om te breken,
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.

4 Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan:
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

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 mei, 11.30 uur de ochtenddienst: Tiemo Meijlink
Schoonheid met een ziel
zondag 28 april, 17.00 u Jazzvesper (Martinikerk): Tiemo Meijlink
zondag 5 mei, 17.00 u Gedenken en bevrijding (Martinikerk): Marga Baas

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Oikocredit.
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor de Roze Salon, was
€ 163,29. De uitgangscollecte was € 162,27. 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 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
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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 dan een mail naar
voorzitter@gspweb.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, Annelies en Mirjam - te benaderen via
liefenleed@martinidiensten.nl of spreek ons aan na de viering.

Vanmiddag

Jazzvesper

Vanmiddag is er weer een jazzvesper in de Martinikerk, met als thema
“‘It’s a new day, and the experience of Easter”. Voorganger is Tiemo
Meijlink. Instrumentale medewerking wordt verleend door studenten van
het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool.
zondag 28 april – 17:00 uur – Martinikerk

5/5 Muzikale Vesper: Gedenken en Bevrijding

Volgende week zondag, 5 mei, om 17.00 uur wordt in de Martinikerk een
muzikale vesper gehouden in het kader van ‘Gedenken en bevrijding’.
Ensemble Consequens o.l.v. Han Warmelink voert muziek van Heinrich
Schütz uit: Symphoniae Sacrae II Von Gott will ich nicht lassen. De Lutherse
theoloog en filosoof Ludwig Helmbold schreef in 1563 een prachtig gedicht
van negen verzen, naar aangenomen wordt op de melodie van het volkslied
‘Ich gieng ains mals spacieren’. We kennen het nu als koraal op de tekst
‘Von Gott will ich nicht lassen’. Heinrich Schütz heeft de negen coupletten
getoonzet voor 2 sopranen, bas, 2 violen en basso continuo. Elk vers heeft
zijn volstrekt eigen kleur en karakter. Rond deze compositie worden werken
van tijdgenoten ten gehore gebracht.
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Naast de muziek klinkt in deze vesper poëzie van Ida Gerhardt en Marion
Bloem. Voorganger is ds. Marga Baas, m.m.v. Marian Knigge-van der
Schors. Organist is Stef Tuinstra. Bij de uitgang wordt een collecte
gehouden ter bestrijding van de onkosten.
zondag 5 mei - 17.00 uur - Martinikerk

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

