Viering van
zondag Palmarum (‘Palmpasen’)
10 april 2022
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
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 dienst is voorbereid met Lies Hoexum van de Werkgroep Martinidiensten
en Annelies Burgler van de Kindernevendienst.
De zang wordt verzorgd door Bert Ballast en Hans van der Veen.
Het Martiniorgel wordt bespeeld door Henk de Vries.
Voorganger is Feike Volbeda.
ORDE VAN DIENST
ORGELSPEL
Het wordt stil in de kerk.
Het OPENINGSLIED is Lied 118A, “Mijn God zijt Gij” (een bewerking

van Psalm 118 door H. Oosterhuis en M. van der Plas, melodie B.M. Huijbers) .

Voorzang: coupletten; allen: refrein.
Voorzang:

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw naam,
zowaar als ik leef.
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Voorzang:

Allen:
Voorzang:
Allen:
Voorzang:

Allen:

1 Ik was gevangen en riep:
God, en Hij heeft mij geantwoord.
Hij heeft mij de ruimte gegeven,
Hij komt voor mij op als een vriend.
MIJN GOD ZIJT GIJ, U WIL IK DANKEN,
ZOWAAR ALS IK LEEF.
2 Beter te schuilen bij God
dan te vertrouwen op mensen,
beter te schuilen bij God
MIJN GOD ZIJT GIJ, U WIL IK DANKEN,
ZOWAAR ALS IK LEEF.
3 Ik was geslagen, maar God
heeft mij overeind geholpen.
Ik zal niet sterven, ik zal leven,
Hij tilt mij op.
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,
mijn God, U in de hoogte steken.
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,
zowaar als ik leef.
MIJN GOD ZIJT GIJ, U WIL IK DANKEN,
ZOWAAR ALS IK LEEF.

BEMOEDIGING en GROET
DREMPELGEBED
Aansluitend ZINGEN we het refrein van Lied 118A.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.
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KYRIE
Als gebed voor de nood van de wereld zingen we Lied 547, “Met de
boom des levens wegend op zijn rug” (tekst W. Barnard, melodie I. de Sutter).
Verdeling voorzang-allen als aangegeven.

Voorzang:
Allen:
Voorzang:
Allen:
Allen:

2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison ...
3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison ...
6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison ...

GEBED VAN DE ZONDAG
EPISTELLEZING Filippenzen 2:5-11 (NBV21)
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij, die de gestalte
van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, 7 maar deed
afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan
de mensen, en als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God Hem
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hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde
en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer
van God, de Vader.

We ZINGEN Lied 557, “Naam van Jezus die ten dode” (tekst W. Barnard,
melodie T. Cockx). Voorzang couplet 1, allen 2 en 3.

2 Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.
3 Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,

6
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij heer en meester zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven
boven alle namen uit.

EVANGELIELEZING Johannes 12:12-26 (NBV21)
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze
hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad
uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam
van de Heer, de koning van Israël.’ 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten,
zoals geschreven staat: 15 ‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij
zit op een ezelsveulen.’ 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar
later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem
geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17 De mensen die erbij waren
geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die
gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze
hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. 19 En de farizeeën zeiden tegen
elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter
Hem aan.’
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te
aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze
Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze
naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt
verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten
voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld
zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij dient moet Mij
volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader
geëerd worden.

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 550, “Verheug u, gij dochter van Sion”
(tekst W. Barnard, melodie G.de Marez Oyens). Allen 1 en 3, voorzang 2.

7

2 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.
3 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

OVERWEGING
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Moment van stilte
ORGELSPEL
We ZINGEN nu Lied 552, “Dit is een dag van zingen” (tekst H. Lam,
melodie J. Crüger).

2 Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3 Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!
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DE DIENST VAN DE TAFEL
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door
Marian van Loo van de Werkgroep Diaconaat.
We ZINGEN Lied 561, “O liefde die verborgen zijt” (tekst J.W. Schulte
Nordholt, melodie W.R. Talsma). Allen 1, 4 en 5; voorzang 2 en 3.

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.

10
VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met Lied 368E, de acclamatie
“God in de hemelen” (tekst H. Jongerius, melodie gregoriaans):

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.

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) 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.

We bidden en zingen het TAFELGEBED, Lied 403D, “Gij, louter licht”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).

>>>
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Voorganger:

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder –

Voorganger:

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!

Allen (zingen):
Voorganger:
Allen (zingen):
Voorganger:

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier:
GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!
Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne,
dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
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Voorganger:

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, is het Licht dat voor ons uitgaat.

Voorganger:

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst.
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker,
een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

14
Voorganger:

Allen (zingen):

Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd
zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen,
die hemel en aarde verheugen.
GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!

NODIGING
Tijdens de rondgang van het brood en de wijn zingen we “Dona nobis
pacem”, optioneel in canon. Let op de aanwijzingen van de voorzangers.

ZEGEN
Het SLOTLIED is Lied 556, “Alles wat over ons geschreven is” (tekst
W. Barnard, melodie F.A. Mehrtens). Allen couplet 1, 2, 4 en 5; voorzang
couplet 3.
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2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
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!

ORGELSPEL
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 (NB: MK=Martinikerk; NK=Nieuwe Kerk)
donderdag 14 april, 19.30 uur Witte Donderdag: Evert Jan Veldman (MK)
vrijdag 15 april, 19.30 uur Goede Vrijdag: Tirtsa Liefting (NK)
zaterdag 16 april, 22.00 uur Stille Zaterdag: Tirtsa Liefting (NK)
zaterdag 16 april, 23.00 uur Paaswake: Evert Jan Veldman (MK)
zondag 17 april, 11.30 uur de Paasmorgendienst: Jaap Goorhuis (MK)
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Schoonheid met een ziel
zondag 10 april, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper
zondag 17 april, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor het Groninger
Landschap. De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Appies
Minimacamping, was € 152,30. De uitgangscollecte was € 142,15.
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
Sam Van Leer, tel. 785 07 03, e-mail: sam@gspweb.nl
Jasja Nottelman, tel. 06 3439 9461, e-mail: jasjanottelman@gspweb.nl

Contact en informatie
Contactgegevens Martinidiensten
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je
terecht op 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

