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Bent u niet in Groningen, maar wilt u toch 
mee-luisteren, of na-luisteren?
Vóór de Psalmenvesper staat het nieuwe 
programmaboekje reeds klaar op 
www.wijkgemeente-martinikerk.nl/psal-
menvespers  Daar kunt u ook de oude 
Psalmenvespers naluisteren en de 
reflecties na-lezen. 
Mee-luisteren kan via www.kerkomroep.nl, 
Groningen, Martinikerk

PSALMENVESPERS
in de Martinikerk op de tweede 
zondag van de maand om17.00u

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, 
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 
geboren werd en dat zal voortduren lang 
nadat u gestorven bent. Wees daarom niet 
verbaasd of verontrust als er sommige din-
gen zijn die u niet direct begrijpt. Voor een 
kort moment stapt u binnen in de onafge-
broken stroom van gebeden die vandaag 
plaatsvindt en die door zal gaan tot aan 
het einde van de tijden. U bent één met 
degenen die aanbidden op aarde en in de 
hemel.

De inhoud van de “Evensong” is bijna 
geheel ontleend aan de Bijbel. Het eerste 
doel is om de wonderlijke werken van 
God in de geschiedenis en in het leven, 
de dood en de opstanding van Jezus 
Christus bekend te maken. Het tweede 
doel is om bij degene die God vereert 
een antwoord van lofprijzing, berouw, 
gebed en gehoorzaamheid op te roepen.
Het Engels dat in de “Evensong” wordt ge-
bruikt, 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, bereidt de 
aanwezigen voor op het verhaal dat zich 
gaat ontvouwen.

In het tweede deel horen we van Gods verlos-
sende liefde, zowel in het Oude Testament (de 
Psalmen en de eerste lezing) als in het Nieuwe 
Testament (het “Magnificat”, de Lofzang van 
Maria; de tweede lezing; en het “Nunc Dimit-
tis”, de Lofzang van Simeon).

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

Uit: A Guide to the Order of Evensong, Durham 
Cathedral, England

Links:
www.wijkgemeente-martinikerk.nl 
www.facebook.com/martinikerk 
www.protestantsegemeentegroningen.nl 
www.schoonheidmeteenziel.nl

Voor contact n.a.v. deze vesper:
g.h.van.kooten@rug.nl 
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Welkom en mededelingen

Orgelspel

Introïtuspsalm (staande):  Psalm 121:1 + 4

Vanaf 16.45 uur luidt het Groninger Klokkenluiders Gilde de dienst in met (een 
deel) van de) twaalf luidklokken. In de zogenaamde “witte” perioden van het 
kerkelijk jaar (tijdens de Kersttijd en de Paastijd) kiezen de klokkenluiders, onder 
leiding van de luidmeester, een opgewekt majeur-akkoord. In de “paarse” peri-
oden (tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd) kiezen ze een stemmig mineur-
akkoord, en in de “groene perioden” (op alle andere zondagen) iets minder ex-
pli-ciete combinaties.(verdere informatie zie http://www.klokkenluidersgilde.nl) 

Klokgelui

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.

Voorganger: zegengroet en votum (allen gaan daarna zitten)
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 “Welkom, welkom, koning Jezus” (LB 554): 1-2 koor, 3,4 -gemeente

Voor de intocht in Jeruzalem 
( Luc. 19, 28-42) 
tekst: Ria Borkent
muziek: Willem Vogel
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Psalm 3: “Bevrijd mij toch” - uit de bundel Zangen van zoeken en zien (ZZZ365)
Refrein door allen, strofen door koor

1. Zo velen staan mij naar het leven, keren zich tegen mij, zeggen van mij:
Voor jou geen bevrijding. U, U bent als een schild om mij heen, mijn trots, 
het hoofd zal ik dan heffen.  [Refrein]

2. Roep ik luid, U antwoordt mij van de heilige berg.
Neerleggen mag ik mij slapen en weer ontwaken U draagt mij.  [Refrein]

3. Niet meer vrees ik de mensen die mij van alle kanten insluiten, U treft mijn 
vijanden, breekt de tanden weg van hen die op mij gebeten zijn.  [Refrein 2x]

De historische achtergrond van Psalm 3: De vlucht van David uit Jeruzalem, via de Olijfberg

15:13 Toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had 
gekozen, 14 zei hij tegen zijn hovelingen: ‘Kom, we moeten vluchten, willen we 
aan Absalom ontkomen. Snel, we moeten hem vóór blijven, want als hij ons hier in 
Jeruzalem overvalt, zal hij een bloedbad aanrichten en is het met ons gedaan.’ (...) 
30 David ging de helling van de Olijfberg op. Jammerend klom hij naar boven, zijn 
hoofd bedekt en barrevoets. Allen die met hem meegingen, hadden hun hoofd 
bedekt en klommen jammerend naar boven. 31 Toen kreeg David bericht dat 
Achitofel zich bij de samenzwering van Absalom had gevoegd, en hij riep uit: ‘Ach 
HEER, verijdel toch de plannen van Achitofel!’ 32 Toen [bereikte] David de gebed-
splaats op de top van de berg  ...

Eerste lezingen, uit het Oude Testament: (a) 2 Samuël 15:13-32
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(b) Psalm 3
Het avondgebed van David

Koor-  : Magnificat (1 x koor  -  3 x gemeente en koor)

1 Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom.
2 HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers,
velen vallen mij aan,
3 velen zeggen van mij:
‘God zal hem niet redden [Er is geen Jesjuah voor hem bij God].’ sela
4 U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
5 Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. sela
6 Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker [ik word opgewekt] – de HEER beschermt mij.
7 Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.
8 Sta op, HEER, en red mij [hosjie-ni], God,
sla mijn vijanden in het gezicht,
breek de tanden van de wettelozen.
9 Bij u, HEER, is redding [Bij u, JAHWEH, is de Jesjuah], 
uw zegen rust op uw volk. sela
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Jezus’ vertrek vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem op Palmzondag

29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de 
leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen 
jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. 
Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jul-
lie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”’ 32 De beide 
leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 
33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie 
het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze 
het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop 
zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond 
uit. 37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep 
leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die 
ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van 
de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ ... 

21:37 Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar ’s avonds vertrok hij om de 
nacht door te brengen op de Olijfberg.

22:39- 40 Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlin-
gen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie 
niet in beproeving komen.’

b) Het “avondgebed van Jezus”, Lukas 23:44-47

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduis-
terde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de 
tempel doormidden. 46 En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg 
ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 
47 De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: 
‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’

Tweede lezing, uit het Nieuwe Testament: 
(a) Evangelie naar Lukas 19:29- 38
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voorzang 1 (koor)
Laat nu, Heer, uw dienstknecht 
vrijuit gaan
in vrede naar uw woord.

(Refrein, allen …)

voorzang 2 (koor)
Immers mijn ogen zagen het heil
door U bereid voor het oog 
van alle volken.

(Refrein, allen …)

voorzang 3 (koor)
Licht, dat de sluier 
van alle naties wegneemt;
Licht tot glorie van Israël, 
uw volk.

(Refrein, allen …)

Lofzang van Simeon (LB 159 c)     Koor en gemeente       
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Samenzang: “Als tussen licht en donker...”    (LB 452:1-2) 

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd 
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
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Bovenste afb. vlnr: 
Kaart Olijfberg, gelegen ten oosten van 
Jeruzalem, Nancy Fouts, “Exit Jesus”, 2014; 
tentoonstelling “Stations of the Cross” 
(Londen, 2014); zie www.artbelow.org.uk/ab/
Gallery.action?galleryId=138   
middelste afb. vlnr: 
Graffito “Alexamenos aanbidt zijn god“ 
(Rome, Palatijnse heuvel, rond 200 na Chr.); 
Michelangelo, “Kruisiging” (1538-1541); 
onderste afb. Leonardo da Vinci, “De ideale 
mens naar de verhoudingen van Vitruvius” 
(rond 1490)

Reflecties over psalm 3: “Exit...”
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Samenzang: Gezang  LB 929



12

a) gezongen:  koor:  

“Open Thou mine eyes, that I may behold. 
Wondrous, wondrous things out of Thy 
law” (C.C. Kerr),  

Gebeden: gezongen en gesproken

Tijdens de chant (refrein) zingt het koor de volgende verzen:

1. Hij vergeeft je alle schuld, / Hij geneest al het leed dat je lijdt;
Je leven koopt Hij vrij van het graf, / Hij omringt je met liefde en goedheid.

2. De liefde van de Heer duurt eeuwig / voor wie Hem aanbidden.

Vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
  Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

b)“Bless the Lord, my soul”; LB 103e : koor verzen,   gemeente refrein

c) gesproken

“Open Gij  mijn ogen, dat ik mag zien. Won-
derlijke, wonderlijke dingen, uiteengezet in 
Uw wet”
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Koor: “Jesu Leiden, Pein und Tod” (J.S. Bach, uit Kantate 159 : 
“Sehet, wir geh’n hinauf  gen Jerusalem “ )

Jesu Leiden, Pein und Tod, 
Jesu tiefe Wunden 
haben Menschen, die nur Kot,
Heilsamlich verbunden. 
Menschen schafft die Sünde ab,
wir sind Christ’nen worden, 
sollen kommen aus dem Grab 
in der Engel Orden.

Slotgezang LB 943 koor + gemeente, verzen 1, 5 en 6

5. Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaargezet van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6. Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
God zelf vertaalt de duisternis
in eindelijk eeuwig licht.

Jezus’ lijden, pijn en dood,
Jezus’ diepe wonden,
hebben mensen, die slechts slijk zijn,
heilzaam verbonden.
Menschen, schaft de zonden af,
wij zijn christen geworden,
en moeten komen uit het graf
in der engelen orde.
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T.b.v. de onkosten van de Psalmenvespers. Deze onkosten bedragen ongeveer € 3,00 
per persoon. Mocht u kunnen bijdragen, daarvoor hartelijk dank.

U kunt de Psalmenvespers ook steunen met een fiscaal aftrekbare gift, door een bedrag 
over te maken naar NL51 INGB 0004 2111 33 t.n.v. Stichting Wijkfonds Martinikerk, 
onder vermelding van “Psalmenvespers”. (De Stichting Wijkfonds Martinikerk is een
ANBI [Algemeen Nut Beogende Instelling]; RSIN-code 806173439.)

Uitzending en zegen met gezongen “Amen”  (allen)

Uitleidend orgelspel

Vrijwillige collecte aan de uitgang
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Biechtspreekuur Martinikerk 
Waarom zou u er mee rond blijven 
lopen? Lucht uw hart! 
Dat kan op woensdagmiddagen tussen 
14 en 16 u in de Martinikerk. Ds. Pieter 
Versloot houdt daar dan biechtspreekuur. 
Vanwege zijn ambtsgeheim kunt u hem 
alles vertellen wat u kwijt wilt. Een enkele 
keer wordt hij vervangen door collega’s. 
Ook zij hebben ambtsgeheim. 
U mag, als u dat prettiger vindt, van te 
voren mailen voor een afspraak: 
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl

Ingang Martinikerk via het Boter-en-brood-
huisje naast De Kosterij, adres:
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen

Speciale avonddiensten 
Elke derde zondagavond van de maand 
organiseert de Martinikerk speciale dien-
sten gericht op een grondige doorden-
king van het christelijk geloof. In deze 
zogenaamde Catechismus-in-Groningen 
diensten vormt een moderne catechismus 
(Beknopt vraag & antwoordboekje) de 
leidraad. Op de vierde zondagavond van 
de maand zijn er Woordzoekersdiensten. 
In deze diensten zoeken we -gravend in 
bijbelboeken- naar wat de Bijbel te zeg-
gen heeft in ons dagelijkse post-moderne 
leven. Op de eerste (en eventueel vijfde) 
zondagavond zijn er reguliere kerkdien-
sten met een sober protestants karakter. 
Aanvang alle avonddiensten 19.00 uur. 
Check onze website voor meer informatie: 
www.wijkgemeente-martinikerk.nl

Alphacursus 2017  

Als u meer wilt weten over het christelijk 
geloof bent u van harte welkom op de 
Alphacursus. We eten samen, praten over 
de dingen van de dag en denken samen 
na aan de hand van cursusmateriaal over 
wat het christelijke geloof inhoudt.
Voor informatie kunt u terecht bij Jan 
Waanders (tel. 050-5775886 of 050- 
5777711). Voor meer informatie over de 
Alpha-cursus in het algemeen zie 
www. alpha-cursus.nl

ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE MARTINIKERK



16

De psalmenvespers zijn onderdeel van “SCHOONHEID MET EEN ZIEL”, het wekelijks 

programma van de Protestantse Gemeente Groningen op de zondagmiddag. 

Voor  meer  informatie:  zie w w w. s c h o o n h e i d m e t e e n z i e l .

  

PSALMENVESPERS in  2017 om17 uur 
in de Martinikerk, 2e Zondag van de Maand

Toegang vrij, met vrijwillige collecte, iedereen welkom!

W O E N S D A G A V O N D V E S P E R S
Eens per maand wordt er op woensdag om 20.00 uur in het hoogkoor van de Martini-
kerk een vesper gehouden. Deze vespers zijn bedoeld om een moment van bezinning en 
rust te creëren in de drukte van de week. Vooraf houden we om 18.30 uur een gemeen-
schappelijke maaltijd in de kapel van de Martinikerk. Daarvoor kunt u zich van te voren  
opgeven via woensdagvespers@gmail.com (voor 12:00 uur op de dag van de vesper, 
eigen bijdrage ongeveer € 2,50). Iedereen is van harte welkom! 
De geplande data in 2017 zijn: 22-2, 22-3, 26-4 en 31-5.
Inlichtingen bij: Johan Hardeman, communicatie@wijkgemeente-martinikerk.nl.

                                        Datum                      Voorganger                      Koor                                       Psalm

14 mei           2017

11 juni           2017

Ds. P. A. Versloot

Prof. dr. G.H. van Kooten

Roden Girl Choristers

Roden Girl Choristers
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Martini Kerkkoor o.l.v. Marijke van Zanten- BroersPieter Deddens
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