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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 na-luisteren 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:
dominee@wijkgemeentemartinikerk.nl

Hemelvaartsgat        Martinikerk Groningen
Sluitring met Christus, hoogkoor Martinikerk Groningen
(foto HansHuisjes)
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Welkom en mededelingen

Inleidend orgelspel

Zingen (staande) : NLB Psalm 16b  (2x koor, 2x allen)                                                     

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” 
perioden (tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd) kiezen ze een stemmig 
mineur-akkoord, en in de “groene perioden” (op alle andere zondagen) iets minder 
expliciete combinaties.  (verdere informatie zie http://www.klokkenluidersgilde.nl) 

Klokgelui
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Voorganger: zegengroet en votum (allen gaan daarna zitten)

Samenzang: LVK 170: 1, 2, 3 en 4

2. Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hooploos verbloeden.
Spreek slechts één woord, 
één woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

4. Heer, onze mond heeft U gesmaad,
toch heeft ons hart U gebeden.
Wijzen der wereld zag men laat
heimlijk uw drempel betreden.
Hoogmoed, die voor 
geen wet zich buigt,
heeft door uw ootmoed overtuigd,
U als zijn meester beleden.



5

Samenzang: Psalm 10 (Goudimel) Koor: 1 en 2, allen 4 en 5

2. koor 
Het gaat hem al te goed. Hij pocht in trots,
zijn neus hoog opgestoken in de wind:
`Daar is geen God, daar is geen oordeel Gods,
niemand vraagt rekenschap van mijn bewind'.
Het blind geluk heeft ook zijn hart verblind.
Gij blijft hem ver, te hoog om te aanschouwen

4. allen
Ineengedoken als een leeuw op jacht,
zit hij verborgen in het struikgewas,
bespiedt zijn prooi met loerend oog en wacht
tot hij de arme met zijn sprong verrast.
Hij houdt hem in zijn sterke klauwen vast
en denkt daarbij: `Geen rechter zal het weten,
God ziet mij niet, God zal het wel vergeten.'
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Eerste Lezing, uit de boeken van het Oude Testament: Psalm 10  

1         Waarom, HEER, bent u zo ver 
           en verbergt u zich in tijden van nood? 
2         In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – 
          maak hen gevangenen van hun eigen plannen! 
3         De mens zonder God prijst wat hij najaagt, 
          en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de heer. 
4         Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. 
           Er is geen God, maakt hij zich wijs. 
5         Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, 
           maar uw verheven oordelen raken hem niet. 
           Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. 
6         Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val, 
           nooit kan het kwaad mij deren. 
7         Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, 
           zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. 
8         Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, 
           op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, 
           zijn ogen spieden naar weerloze mensen. 
9         Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, 
           hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen, 
           hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee – 
10       die buigt, krimpt ineen, 
           en valt in zijn klauwen, weerloos. 
11       Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, 
           wendt zijn blik af, ziet het niet. 

5. allen 
HEER God, sta op! Vergeet de armen niet!
Maak de hoogmoedigen voorgoed te schand!
Gij zijt de Heer, o God die alles ziet
en alle moeiten opneemt in uw hand!
U smeekt de wees om hulp en onderstand.
O steun de zwakken, breek de macht der bozen
en doe te niet de kracht der goddelozen!
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12        Sta op, HEER, hef uw hand, God, 
           vergeet de armen niet. 
13        Hoe kan de zondaar u verachten 
            en denken: God vraagt geen rekenschap. 
14        Toch ziet u de pijn en het verdriet, 
            u merkt het op en weegt het in uw hand. 
            Op u vertrouwen weerloze mensen, 
            de wezen, u komt hun te hulp. 
15        Breek de macht van de goddelozen, 
            eis rekenschap en ban het kwade uit. 
16        De HEER is koning voor eeuwig en altijd: 
            vijandige volken verdwijnen uit zijn land. 
17        U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, 
            u bemoedigt hen en luistert met aandacht, 
18        u doet recht aan wezen en verdrukten. 
           Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

Zingen: Magnificat in canon (allen)
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Tweede Lezing,  uit de boeken van het Nieuwe Testament: Johannes 2: 1-11

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 
2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op 
was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van 
me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden 
aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse 
reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus 
zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: 
‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen 
de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die 
vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij 
de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als 
ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11 Dit heeft 
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en 
zijn leerlingen geloofden in hem. 12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn 
broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Epifanie
Het is vandaag de tweede zondag na Epifanie of Openbaring des Heren. In deze periode 
gedenken we in de kerk drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind 
aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij de doop in de Jordaan zijn Zoon 
noemde; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Het feest ontstond in de 2e 
of 3e eeuw en is dus ouder dan Kerst, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het was van oor-
sprong een oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia (Επιφανεια) droeg, dat 'verschijning' 
of 'manifestatie' betekent.

“Nozze di Cana” Fresco van Giotto di Bondone, 1305 AD, Arenakapel, Padua, Italië 
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2. Allen
Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.

1. Koor
O gladsome light, o grace 
of our Creator’s face,
the eternal splendor wearing; 
celestial holy blest,
our  Savior Jesus Christ,
joyful in our appearing!

de lofzang van Simeon, rietpentekening van Rembrandt 

Nunc dimittis: NLB 159a: 1 koor, 2 allen  

Samenzang:  NLB  943: 1- 6 (allen) 

“Nozze di Cana” Fresco van Giotto di Bondone, 1305 AD, Arenakapel, Padua, Italië 
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Reflecties over psalm 10:  

2. Koor
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3. Allen
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

2. Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is soeverein.

4. Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

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

3.Geliefden Gods, schep nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.

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

Samenzang NLB 512: 1, 2 koor, 3, 4 allen

“Toch ziet u de pijn en het verdriet,  u merkt het op en weegt het in uw hand” 
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Gebeden: Gezongen en gesproken   

4. Allen
al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Gezongen: NLB Psalm 117d  (2 x koor, 2 x allen)

Gesproken gebeden met responses: 3 x 
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3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

Anthem: Wie Schön leuchtet der Morgenstern   NLB 518   
Het koor zingt de duitse versie van couplet 1, 
allen 2, 3, 4.  

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hooggeboren koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt
altijd
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.



13

4. Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des
hemels
laat, getrouwe,
mij aanschouwen
uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.

Avondlied: NLB 268: 1, (koor), 2 (allen)
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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

Voor vragen, opmerkingen of gedachten naar aanleiding van deze vesper, 
of voor vrijblijvende toezending van de tekst van de reflectie over Psalm 7, 
bent u / ben je van harte uitgenodigd om contact op te nemen
 met de voorganger, ds. P. A. Versloot.
email: dominee@wijkgemeentemartinikerk.nl

Contact / digitale toezending tekst reflecties:

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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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

ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE MARTINIKERK

De  Alpha-cursus wordt samen met de 
Baptistengemeente de Cirkel aan de Kor-
reweg georganiseerd. Het doel is kennis-
making met het Christelijke geloof. Maar 
eerst wordt er met elkaar gegeten en over 
allerlei  dagelijkse dingen van gedachten 
gewisseld. Via een inleiding wordt een the-
ma toegelicht, waarna in kleine groepjes 
dit onderwerp verder wordt uitgediept.
Voor informatie over de eerstvolgende 
Alpha Cursus kunt u terecht bij Jan 
Waanders (tel. 050-5775886 of 050-
5777711). Deelname is vrijwel gratis, 
er wordt wel een donatie voor het eten 
gevraagd. Voor meer informatie over de 
Alpha-cursus in het algemeen zie :
www.alpha-cursus.nl

Alpha - cursus 

Binnen de Protestantse Wijkgemeente 
Martinikerk zijn er verschillende 
Bijbelkringen: De woensdagochtend 
Bijbelkring en de Noorderlichtkringen.
Het doel van de kringen is het vergroten 
van de Bijbelkennis en de onderlinge 
ontmoeting en bemoediging. 
In dit seizoen staan bij de eerstge-
noemde bijbelkring ‘de vruchten van de 
Geest’ centraal. 

Bijbelkringen

De data in 2018 zijn 7 februari, 7 maart 
en 11 april van 10.00 tot 11.30 uur in Het 
Pand, (Madoerastraat 16). De leiding wordt 
verzorgd door ds P.A. Versloot.

De Noorderlichtkringavonden vinden één 
keer in de veertien dagen plaats, bij één 
van de deelnemers thuis. 
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kun je contact opnemen met Marlies Schutte 
(marliesschutte@hotmail.com- 
tel:06 -20 33 18 68) of met Marines Klok 
(m.klok@hccnet.nl / 06 – 52 67 59 33).
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PSALMENVESPERS in  2018 om17 uur 
in de Martinikerk, 2e Zondag van de Maand

Toegang vrij, met vrijwillige collecte, iedereen welkom!

                                        

11 februari     
11 maart        
 8   april
13 mei
10 juni

 
Roder Jongenskoor
Roden Girl Choristers 
Martini Kerkkoor 
Roder Jongenskoor
Roden Girl Choristers  
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Datum Voorganger  Koor   Psalm

2018
2018
2018
2018
2018

Prof.dr. G.H. van Kooten
Dr. J.A. van den Berg
Prof.dr. G.H. van Kooten
Ds. P.A. Versloot
Prof.dr. G.H. van Kooten

W O E N S D A G A V O N D V E S P E R S

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 .

Behoefte aan een moment van verstilling, bezinning en rust midden in de week? Kom 
dan woensdagavond 31 januari 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 een vesper blijkt ook toegankelijk te 
zijn voor geinteresseerden in het christelijk geloof. De vesper begint om 20.00 u en 
wordt gehouden in het fraaie hoogkoor van de Martinikerk. (Ingang tegenover het 
Feithhuis). Voorafgaand kunt u/jij meeëten in de kapel (Ingang aan de kant van het 
Martinikerkhof). De maaltijd begint om 18.30 u. De eigen bijdrage voor de maaltijd 
bedraagt 2 euro. U kunt zich hiervoor opgeven via het volgende e-mailadres: 
woensdagvespers@gmail.com 

Martinikerkkoor o.l.v. Marijke van Zanten


