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PSALMENVESPERS
in de Martinikerk te Groningen
Deze Psalmenvespers worden gehouden 
om de blijvende verbondenheid met de 
Synagoge tot uitdrukking te brengen, 
in continuïteit met de christelijke tradi-
tie in kloosters en kathedralen en als 
inspiratie voor onze eigen spiritualiteit 
in verhouding tot God, onszelf, onze 
naaste en onze cultuur in het heden.

De vorm die voor deze Psalmenvespers 
wordt gekozen, is die van de Engelse 
“Evensong”, in de Anglicaanse traditie een 
klein onderdeel van een veel groter geheel: 
de dagelijkse gebeden tot God op elk uur, 
dag en nacht, in elk deel van de wereld.

Als u deze Evensong bezoekt, is het alsof 
u binnenvalt in een gesprek tussen God 
en zijn volk, dat begon ver voordat u ge-
boren werd en dat zal voortduren lang 
nadat u gestorven bent. Wees daarom 
niet verbaasd of verontrust als er som-
mige dingen gebeuren die u niet direct 
begrijpt. Voor een kort moment stapt 
u binnen in de onafgebroken stroom 
van gebeden die vandaag plaatsvindt 
en die door zal gaan tot aan het einde 
der tijden. U bent één met degenen die 
aanbidden op aarde en in de Hemel.

De inhoud van de Evensong is bijna ge-
heel ontleend aan de Bijbel. Het eerste 
doel is om de wonderlijke werken van 
God in de geschiedenis van leven, dood  
en opstanding van Jezus Christus be-
kend te maken. Het tweede doel is om 
bij degene die God vereert een antwoord 
van lofprijzing, berouw, gebed en gehoor-
zaamheid op te roepen. Het Engels dat 
in de Evensong wordt gebruikt, dateert 
van meer dan vierhonderd jaar geleden. 
Deze taal kan ouderwets klinken, maar 
haar betekenis is zeker niet gedateerd.

De dienst bestaat uit drie delen:
Het eerste deel, dat vrij kort is, be-
reidt de aanwezigen voor op het 
verhaal dat zich gaat ontvouwen.

In het tweede deel horen we van 
Gods verlossende liefde, zowel in het 
Oude Testament (de Psalmen en de 
eerste lezing) als in het Nieuwe Testa-
ment (het Magnificat- de lofzang van 
Maria, de tweede lezing en het Nunc 
Dimittis- de lofzang van Simeon).

Tenslotte bestaat het derde deel uit onze 
respons, in gebed tot God, die zichzelf 
bekend heeft gemaakt in de geschie-
denis, in Jezus Christus en in zijn Kerk.

Bent u niet in Groningen, maar wilt u 
toch mee-luisteren of na-luisteren?
Voor de aanvang van de Psalmenves-
per staat het nieuwe liturgieboekje al 
op: www.wijkgemeente-martinikerk.nl/
diensten/psalmenvespers
Op deze website kunt u ook de oude 
Psalmenvespers na-luisteren en de re-
flecties na-lezen. Meeluisteren tijdens 
de dienst kan via www.kerkomroep.nl

Verwante links:
www.facebook.com/martinikerk
www.protestantsegemeentegroningen.nl
www.schoonheidmeteenziel.nl

Voor contact n.av. deze Psalmenves-
per email: g.h.van.kooten@rug.nl

Sluitring met Christus, hoogkoor Martinikerk Groningen
(foto Hans Huisjes)

Uit: A Guide to the Order of Evensong.
Durham Cathedral, England
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Klokgelui
Vanaf 16.45 uur luidt het Groninger Klokkenluidersgilde de dienst in met 
(een deel) van de twaalf luidklokken. In de z.g. ‘witte perioden’van het kerke-
lijk jaar (tijdens de kerst- en Paastijd) kiezen de klokkenluiders, o.l.v. de 
luidmeester, een opgewekt majeur-akkoord. In de ‘paarse perioden’ (tijdens 
de advents- en de veertigdagentijd) kiezen ze een stemmig mineur-akkoord. 
Tijdens de ‘groene perioden’ (op alle overige zondagen) iets minder expli- 
ciete combinaties. Verdere informatie is te vinden op www.klokkenluidersgilde.nl

Welkom en mededelingen 

Introïtuspsalm (staande): Psalm 121:1-4  

2
Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3
De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade.

4
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren.



4

Recitatie van Psalm 13: NLB 13b, voorzang door koor, en refrein door allen 

Zegengroet en votum 

Precessie: “Surrexit Christus” (ZZZ 734: Jacques Berthier, Taizé), 
1x koor, 2x allen 
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Lezing uit de boeken van het Oude Testament                      Psalm 13

131      Voor de koorleider. Een psalm van David.

2          Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,

            hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?

3          Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen

            en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?

            Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

4          Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!

            Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5          Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’

            mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

6           Ik vertrouw op uw liefde:
            mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,

            ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

Lofzang van Maria                                                        (Jacques Berthier, Taizé)
“Magnificat anima mei Dominum”: “Mijn ziel maakt groot de Heer” 
1 x koor, 3 x allen

Lezing uit de boeken van het Nieuwe Testament: 
Paulus, Brief aan de Romeinen 13:11-12

U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet 

ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 

De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van 

de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
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Samenzang,  ‘Zie de aarde wordt weer wakker’,  1-3  koor, 4-5 allen, 6 koor, 7 allen
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Samenzang : NLB 590:1, 2 en 3

2. 
De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3. 
Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

De Griekse god van de slaap, Hypnos (British Museum, 
Romeinse kopie van een Grieks origineel uit circa 325-275 voor Christus)

Reflecties: “Ontwaken uit een boze droom …”
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Samenzang: NLB 445:1-4

2. 
Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld. 

3. 
Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkere aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan ’t einde van de nacht. 
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4. 
God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

Gebeden 

Anthem: Christ be with me (melodie Canon in D,  J. Pachelbel)

Christ be with me, Christ within me, Christ behind me, Christ before me, 
Christ beside me, Christ to guide me, Christ to comfort and restore me. 
Christ beneath me, Christ above me, Christ in quiet, Christ in danger, 
Christ in hearts of all that love me, Christ in care of friend and stranger.

Christus zij met mij, Christus in mij, Christus achter mij, Christus voor mij, 
Christus naast mij, Christus om mij te leiden, Christus om mij te troosten 
en te verstellen. Christus onder mij, Christus boven mij, Christus in 
vredige tijden, Christus in gevaar, Christus in de harten van allen 
die van mij houden, Christus in de zorg van vriend en vreemdeling.

Slotlied NLB 268: 1 koor, 2 allen
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Vrijwillige collecte aan de uitgang
Deze is bestemd voor de onkosten van de Psalmenvespers. Deze onkosten bedra-
gen ongeveer Eur. 3,00 per persoon. Mocht u kunnen bijdragen, daarvoor hartelijk 
dank.
U kunt de Psalmenvesper ook steunen met een fiscaal aftrekbare gift, door een 
bedrag over te maken naar NL51INGB0004211133 t.n.v. Stichting Wijkfonds 
Martinikerk, onder vermelding van “Psalmemvespers”. 
De stichting Wijkfonds Martinikerk is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling; 
RSIN-code 806173439).

Uitzending en zegen met gezongen  “Amen” (allen )

Uitleidend orgelspel

2. 
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.
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ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE MARTINIKERK

Biechtspreekuur Martinikerk

Waarom zou u er mee rond blijven 
lopen? Lucht uw hart!
Dat kan op woensdagmiddagen tus-
sen 14 en 16 uur in de Martinikerk. 
Ds. Pieter Versloot houdt daar dan 
biechtspreekuur. Vanwege zijn ambts-
geheim kunt u hem alles vertellen wat 
u kwijt wilt.Een enkele keer wordt hij 
vervangen door een collega, die ook 
ambtsgeheim heeft. U mag, als u dat 
prettiger vindt, van tevoren mailen voor 
een afspraak via dominee@wijkge-
meente-martinikerk.nl

Ingang Martinikerk via het Boter-en-
brood-huisje naast de Kosterij. Adres: 
Martinikerkhof 3, 9712 Groningen. 
U bent van harte welkom!



12

              

               

W O E N S D A G A V O N D V E S P E R S
Behoefte aan een moment van verstilling, bezinning en rust midden in de week? 
Kom dan woensdagavond 25 april naar de vesper (avondgebed). 
We lezen de Bijbel, zingen de lofzang en doen voorbeden voor de wereld, voor de 
stad en voor elkaar. De stiltemomenten in de liturgie bieden ruimte om de woorden 
van God in alle rust te  overwegen. De eeuwenoude vorm van de vesper blijkt ook 
toegankelijk te zijn voor geïnteresseerden in het christelijk geloof. De vesper begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in het hoogkoor van de Martinikerk (ingang tegenover 
het Feithhuis).
Voorafgaand kunt u/jij meeëten in de kapel (ingang aan de kant van het Martinikerk-
hof). De maaltijd begint om 18.30 uur. De eigen bijdrage voor de maaltijd bedraagt 
2 euro. U kunt zich hiervoor opgeven via het mailadres: 
woensdagvespers@gmail.com       

P S A L M E N V E S P E R S 
in 2018 om 17 uur in de Martinikerk 
te Groningen, 2e zondag van de maand. 
Toegang vrij, met vrijwillige collecte. Iedereen welkom!

Datum           Voorganger Koor       

13 mei
10 juni  

Ds. P. A.Versloot 
Prof. dr. G.H. van Kooten         

14
15  

De Psalmenvespers zijn onderdeel van “SCHOONHEID MET EEN ZIEL”, 
het wekelijks programma van de Protestantse Gemeente Groningen op de 
zondagmiddag. Voor meer informatie: zie www.schoonheidmeteenziel.nl

 Roder Jongenskoor
Roden Girl Choristers
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