Viering van
de tweede zondag van Pasen (‘Quasimodo geniti’),
24 april 2022
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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer
in de Martinikerk!
Mocht u hier voor de eerste keer zijn, dan heten we u in het bijzonder
welkom. We hopen dat u zich bij ons en in deze viering thuis zult voelen.
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 Clara de Graaff van de Werkgroep
Martinidiensten.
De zang wordt verzorgd door Martin de Bruijn en Aly Jellema.
De vleugel wordt bespeeld door Jan de Roos.
Voorganger is Alberte van Ess.
ORDE VAN DIENST

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
PIANOSPEL
Het wordt stil in de kerk.
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw is voor altijd
Allen:
EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND.
Voorganger: Gezegend Gij
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
Allen:
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT,
Voorganger: die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde.
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Allen:
Voorganger:
Allen:

DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT.
Geef ons oog voor elkaar
en zicht op uw rijk,
DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT,
EN MET CHRISTUS OPSTAAN.
AMEN.

OPENINGSLIED Lied 645, “Zing ten hemel toe” (tekst W. Barnard,
melodie Genève 1562).

3 Als een ster zal Hij
boven ons hoofd stralen,
ja, Hij maakt ons vrij
uit het doodsgeding,
uit de wisseling
van de lotgevallen.
5 Pasen is de dag,
dat de doven lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.
6 Daarom, zingt Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Wordt zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.
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KYRIE
Na een gesproken kyriegebed zingen we een kyrie uit de traditie van Taizé.

Als GLORIAlied zingen we drie maal “Jubilate coeli”, eveneens uit Taizé
(muziek J. Berthier). Let op de aanwijzingen van de voorzangers.

Verheugt u, hemel en aarde. Jezus Christus is waarlijk opgestaan.

De KINDEREN in de kerk worden uitgenodigd voor hun eigen dienst.

DIENST VAN DE SCHRIFT
GROET
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met jullie allen.
ZIJN VREDE MET U.
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GEBED VAN DE ZONDAG
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. 14 Ze spraken met elkaar over
alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam
Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld,
zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’
Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette,
antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar
deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus 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. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter
dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene
was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles
gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam
daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De
engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een 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? 26 Moest de
messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna
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. 29 Maar 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. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het
brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen
geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop
zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en
de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar
Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De
Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De 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 nu Lied 251, “Blijf bij ons, reisgenoot” (tekst Lucas 24:29,
vertaling A. Govaart; melodie A. Thate).
>>>
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LEZING 1 Petrus 1: 3-9 (NBV)
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote
barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding
van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door
Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke,
ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde
van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu
tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de
echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat
toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer
Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te
hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een
onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt:
uw redding.

Als ACCLAMATIE zingen we Lied 333, “Kom, Geest van God”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
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OVERWEGING
Moment van stilte
We ZINGEN het ‘Emmauslied’, “Ga jij met ons vandaag op weg” (tekst
M. Steehouder, melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken en zien, 721.
Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
COLLECTE
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door Annelies
van Walsem van de Werkgroep Diaconaat.
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VOORBEDEN
iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer U om
naar ons toe” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld
Liedboek, p. 214:

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wij vormen een kring door de kerk om samen de gemeenschap
van brood en wijn te vieren.
We bidden en zingen het TAFELGEBED, Lied 403D, “Gij, louter licht”
(tekst S.L.S. de Vries, melodie W. Vogel).
Voorzang:

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

Voorzang:

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):
Voorzang:

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier:
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Allen (zingen):

GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,
WIJ ZEGENEN U!

Voorzang:

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.

Voorzang:

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.

Voorzang:

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.
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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.

Voorzang:

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!

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.
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Tijdens het delen van het brood zingen we het lied “Eat this bread,
drink this cup” uit de traditie van Taizé (muziek J. Berthier).

DANKZEGGING
ZENDING en ZEGEN
Ons SLOTLIED is “Opnieuw geboren, opgestaan” (tekst M. de Bruijne,
melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken en zien, 724.
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2 Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht,
in kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht
die ongedacht weer ochtend werd.
3 Opnieuw geboren, opgestaan!
Mijn wapens had ik neergelegd,
Zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja, toen, toen ben ik opgestaan.

PIANOSPEL

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 1 mei, 11.30 uur de ochtenddienst: Jesmar Jonker
Schoonheid met een ziel
zondag 24 april, 17.00 uur Martinikerk: Uit de kunst
zondag 1 mei, 17.00 uur Nieuwe Kerk: cantatedienst

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten
Geven per bank of giro
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor het maatjesproject van Humanitas. In de paasperiode zijn de volgende bedragen
bijeengebracht: voor vluchtelingen uit Oekraine op 14/4, 16/4 en 17/4
resp. € 141,63, € 213,00 en € 202,85. Uitgangscollecte op genoemde
data resp. € 44,35, € 74,55 en 133,90. 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.
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
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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
info@martinidiensten.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 en Annelies - te benaderen via liefenleed@martinidiensten.nl
of spreek ons aan na de viering.

Kindernevendienst en oppas

Elke 2de en 4de zondag van de maand is er kindernevendienst en oppas.
De volgende data zijn: 24 april, 8 en 22 mei, 12 en 26 juni.

Vanmiddag

Vesper ‘Uit de kunst’

Vanmiddag is er in de Martinikerk een vesper in de serie “Uit de kunst’.
Centraal staat het schilderij ‘De opwekking van Lazarus’ van Vincent van
Gogh. Voorganger is Marga Baas, en het orgel wordt bespeeld door
Eeuwe Zijlstra.
zondag 24 april - Martinikerk - 17.00 uur
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Gedenken en bevrijding

Ook dit jaar organiseert Schoonheid met een Ziel een vesper over 4 en 5
mei. Wie had nog maar kort geleden gedacht dat het onderwerp Oorlog
voor ons in Europa zo actueel zou zijn …
Graag nodigen wij u uit voor deze vesper waarin het verhaal van de
Groningse goochelaar Ben Ali Libi centraal zal staan. Douwe van der Bijl,
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oprichter van het monument voor Ben Ali Libi in Groningen, vertelt het
levensverhaal van deze bijzondere man, die in 1943 in Sobibor vergast
werd.
Zijn verhaal wordt omlijst en onderbroken door erbij passende muziek van
Harold van Hees en Douwe van der Bijl zang, Peter Rippen piano en
accordeon, Karin Heesen viool. Verder werken mee ds. Ynte de Groot en
Marian van der Schors.
Ook samen zullen we zingen en bidden om vrede.
Elke stadjer en ommelander wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.
Toegang vrij, collecte voor bestrijding van de onkosten bij de uitgang.
Voor meer informatie: zie www.schoonheidmeteenziel.nl
zondag 1 mei - Martinikerk – 17.00 uur

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: 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
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