Viering van
de derde zondag van Pasen,
5 mei 2019

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing
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Hartelijk welkom in de Martinikerk, in deze oecumenische viering van het
GSp.
Deze dienst is voorbereid met Jacobine Gelderloos en Susan Groeneveld
van de Werkgroep Martinidiensten.
De Cantores Sancti Martini staan onder leiding van Leo van Noppen.
Organist is Henk de Vries.
Voorganger is Tiemo Meijlink.
ORDE VAN DIENST
DE VOORBEREIDING
ORGELSPEL
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.

Cantorij:

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.

Allen:
Cantorij:
Allen:

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.
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BEGROETING
Onze OPENINGSLIED is Psalm 33 berijmd (melodie Straatsburg 1545/Lyon
1547). Cantorij couplet 1, allen 2 en 3.
1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
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3 Hij stuwt het water op tot muren,
de zee staat als een sterke wand.
Hij sluit de oervloed in zijn schuren
en weert ze van het vaste land.
Laat in heilig beven wie op aarde leven
vrezen voor Gods raad.
Hij hoeft maar te spreken, Hij geeft maar een teken:
wat Hij wil ontstaat.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
KYRIE en GLORIA
Eén van ons: Barmhartige en Eeuwige God,
wees Gij onze bondgenoot,
een licht voor ons uit,
want de nacht overweldigt nog altijd onze wereld:
wij weten van mensen die in wanhoop en angst leven,
wij denken aan volken die in haat en vijandschap
tegenover elkaar staan.
Wij roepen tot U,
dat de Zon van uw aanwezigheid
zal opgaan over onze wereld.
Vandaag denken wij in het bijzonder aan
......
Wij zingen Lied 299 E, de Kyrie- en Gloriahymne “U alle eer” (tekstbewerking S.L.S.
de Vries, melodie W. Vogel).
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DE DIENST VAN DE SCHRIFT
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 Jeremia 32:36-41 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie
zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in
handen”: 37 Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn
grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in
vrede laten wonen. 38 Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 39 Ik zal hen
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één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben
en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen
sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met
ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. 41 Ik zal
er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten.
Met hart en ziel zal ik dat doen.

Wij ZINGEN Lied 30A, “Van U wil ik spreken, God” (een bewerking

van Psalm 30 door H. Oosterhuis en M. van der Plas; melodie B.M. Huijbers) .
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TWEEDE LEZING UIT DE BIJBEL Openbaring 5:6-14 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan.
Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat
zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7 Het lam
ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand.
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Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich
voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook;
dat zijn de gebeden van de heiligen. 9 En ze zetten een nieuw lied in:
‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u
bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en
volken, van elke stam en taal. 10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk
gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’
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Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de
wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden,
duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt
alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel
in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik
zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de
lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 14 De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’
en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

Wij ZINGEN nu een “Halleluja” uit de traditie van Taizé (muziek J. Berthier).

DERDE LEZING UIT DE BIJBEL Lucas 24:35-48 (Nieuwe Bijbelvertaling)
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan
hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
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Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en
zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een
geestverschijning te zien. 38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben
het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen
zoals jullie zien dat ik heb.’ 40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.
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Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren,
vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem een stuk
geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen:
‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling
moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van
de Schriften. 46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en
sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in zijn
naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun
zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in
Jeruzalem.
36

Wij ZINGEN Lied 646, “De Heer is onze reisgenoot” (tekst J. Zijlstra,
melodie J. Pasveer). Cantorij couplet 1 en 3, allen 2 en 4.
1 De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.
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3 De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!
4 Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het daag'lijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

OVERWEGING
Enige ogenblikken stilte
Wij zingen als ZONDAGSLIED Lied 647, “Voor mensen die naamloos”
(tekst H. Jongerius, melodie J. Raas). Cantorij couplet 2, allen 1, 3 en 4.
Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.

2 Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan:
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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.

COLLECTE
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Martin de Bruijn
van de Werkgroep Diaconaat.
Tijdens de collecte zingt de cantorij het motet “Lobet den Herren, alle
Heiden” van Michael Praetorius (1571-1621).
Lobet den Herren, alle Heiden,
preiset seinen Namen, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit
walten über uns in Ewigkeit. Halleluja!
Ehr sei dem Vater und dem Sohn,
dazu auch dem heiligen Geiste,
wie es im Anfang war und nun
bleibet bis in Ewigkeit. Amen. Halleluja!
(Psalm 117 + doxologie)

VOORBEDEN
Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”
waarop wij zingend antwoorden met een acclamatie uit het
Dienstboek, nr. 82 (melodie J. Pasveer):
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GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
We vormen een kring door de kerk om zo de gemeenschap van
brood en wijn te vieren.
HET TAFELGEBED
Voorganger: U danken wij, God,
want Gij hebt ons lief en schenkt ons deze aarde,
een tuin om in te leven, een stad om in te wonen,
en mens te zijn voor uw aangezicht
in al de vreugde en al de pijn van het leven.
Gij hebt ons geroepen
om ons vertrouwen op U te stellen
en te leven onder de bezieling van uw Heilige Geest,
die de Geest is van Jezus Messias, de opgestane Heer.
Daarom zingen wij U de lof toe:
We zingen Lied 404E, “Heilig, heilig” (tekstbew. S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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Voorganger:

Gezegend zijt Gij, God van mensen
en gezegend is, Jezus Messias, uw zoon, onze broeder,
die door de aanvechting heen trouw is geweest aan uw wil,
die vol van liefde is geweest tot in de verlatenheid
van de dood,
en zo ons brood en ons leven is geworden.
Die in de nacht van de overlevering,
een brood nam, daarvoor dankte, het brak
en het aan zijn leerlingen gaf, met de woorden:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt,
doet dit om mij te gedenken”.
En op dezelfde wijze nam hij de beker, dankte daarvoor,
en gaf deze aan zijn leerlingen, met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
drinkt allen daaruit en doet dit om mij te gedenken”.

We zingen Lied 408E, “Lam van God” (melodie W. Vogel).
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Voorganger:

Zend uw Geest in ons midden, o Heer,
en maak ons tot mensen
die zuchten naar gerechtigheid
en vernieuwing van deze wereld.
Dat wij met Christus en elkaar verbonden zijn
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan
als macht tegen het duister van deze wereld,
zend daartoe uw Geest.
Zo bidden wij met allen die ons zijn voorgegaan:

(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.
NODIGING
Voorganger:

Neem allemaal van het brood en de wijn,
breek het voor elkaar, deel het samen,
en ontvang in deze tekenen
de goedheid van de Eeuwige God,
en de vrede van Jezus Messias,
de Geestkracht om je leven te kunnen leven.

Tijdens de gemeenschap van brood en wijn musiceert Henk de Vries
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.

Het SLOTLIED is Lied 650, “De aarde is vervuld” (tekst W. Barnard, melodie
F.A. Mehrtens). Cantorij couplet 2, 4 en 6, allen 1, 3, 5 en 7.
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2 Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5 De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6 Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7 Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

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 12 mei, 11.30 u de ochtenddienst: Rudolf Oosterdijk
Schoonheid met een ziel
zondag 5 mei, 17.00 u Gedenken en bevrijding (Martinikerk): Marga Baas
zondag 12 mei, 17.00 u Martinikerk: psalmenvesper

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Stichting Vrolijkheid. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Oikocredit, was
€ 119,45. De uitgangscollecte was € 168,90. De collecte voor Kinderen
van de Voedselbank tijdens de Paasnacht heeft € 253,15 opgeleverd; en
de uitgangscollecte € 121,90. 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 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!
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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.

Vanmiddag

Muzikale Vesper: Gedenken en Bevrijding

Vanmiddag 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.
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
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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, zoals je ook
vanochtend hebt kunnen horen.
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 cantor, tel. 5270401.

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.
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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

