Klokgelui

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.
(Voor verdere informatie zie http://www.klokkenluidersgilde.nl )

Orgelspel: Improvisatie Psalm 1
Welkom en mededelingen
Koor - Introïtus:” Teach me, O Lord”- (psalm 119 : 33) Thomas Attwood (1765 – 1838)

Teach me, O Lord, the ways of thy statutes
And I shall keep it unto the end.

Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.

Introïtuspsalm (staande): Psalm 18: 5 en 9
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9.

Voorganger: zegengroet en votum (allen gaan daarna zitten)
Koor: Preces :
O Lord, open thou our lips;
and our mouth shall shew forth thy praise.
O God, make speed to save us;
o Lord, make haste to help us.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning, is now
and ever shall be:
world without end. Amen.
Praise ye the Lord;
the Lord’s name be praised.
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Richard Ayleward (1626-1669)
Heer, open onze lippen;
en onze mond zal zingen van uw eer.
God kom ons snel te hulp;
Heer haast U ons te helpen. !
Eer aan de Vader en de Zoon, en de
Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu is,
en altijd zal zijn:
de wereld zonder einde. Amen.
Prijs de Heer;
de naam van de Heer zij geprezen.

Koor – Psalm 1 op een chant van Edward John. Hopkings ( 1818 - 1901)

Beatus vir qui non abiit
1.

Blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the ungodly
nor stood in the way of sinners,
and hath not sat in the seat of the scornful.

2.

But his delight is in the law of the Lord
and in his law will he exercise himself day and night.

3.

And he shall be like a tree planted by the waterside:
that will bring forth his fruit in due season.

4.

His leaf also shall not wither
and look whatsoever he doeth it shall prosper.

5.

As for the ungodly it is not so with them:
but they are like the chaff which the wind scattereth away
from the face of the earth.

6.

Therefore the ungodly shall not be able to stand in the judgment,
neither the sinners in the congregation of the righteous.

7.

But the Lord knoweth the way of the righteous,
and the way of the ungodly shall perish.
Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning is now and ever shall be:
world without end: A...men.
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Eerste lezing, uit het Oude Testament: Psalm 1 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1 Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4 Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Koor- Canticles : Magnificat

Charles Villiers Stanford (1852-1924)

My soul doth magnify the Lord:
and my spirit hath rejoiced in God
my Saviour.

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God,
mijn Redder:

For He hath regarded: the lowliness of
His handmaiden.

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn
minste dienares.

For behold, from henceforth: all
generations shall call me blessed.
For He, that is mighty hath magnified me:
and holy is His name.
And His mercy is on them that fear Him:
throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm:
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

Want zie, van nu af aan zullen alle
geslachten mij gelukkig prijzen,
Want hij die machtig is heeft mij groot
gemaakt en heilig is zijn naam.
En zijn barmhartigheid is op wie hem
vrezen van geslacht op geslacht.
Hij heeft de kracht van zijn arm
getoond en heeft de trotsen die zich
verheven wanen uiteengedreven.
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He hath put down the mighty from their
seat: and hath exalted the humble and
meek.

Hij heeft de heersers van hun troon gestoten en heeft verhoogd de
nederigen en de zwakken

He hath filled the hungry with good
things: and the rich He hath sent empty
away.

Hij heeft de hongerigen verzadigd met
goede dingen en de rijken heeft hij
leeg weggezonden.

He remembering His mercy hath holpen
his servant Israel, as He promised to
our forefathers, Abraham and his seed,
forever.

Hij herinnerde zich zijn barmhartigheid,
heeft geholpen zijn knecht Israel zoals hij
onze voorvaders beloofde, Abraham en zijn
nageslacht voor altijd.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end: Amen.

Tweede lezing, uit het Nieuwe Testament: Evangelie naar Mattheüs 7:13-14,
“De brede en de smalle weg” (Nieuwe Bijbel Vertaling)
13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de
ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw
is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te
vinden.

Koor- Canciles: Nunc Dimittis
Lord, now lettest thou Thy servant
depart in peace,
according to Thy Word.
For mine eyes have seen Thy salvation,
which Thou hast prepared before the face
of all people;
to be a light to lighten the gentiles, and
the glory of thy people Israel.

Charles Villiers Stanford
Nu laat u uw knecht, Heer, gaan in vrede:
naar uw Woord.
Want mijn ogen hebben uw redding,
gezien die u bereid hebt voor het gezicht
van alle mensen:
Licht ter verlichting der volken,
en tot eer van uw volk Israël.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end: Amen.
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Samenzang: Gezang NLB 837: 1 ,3 en 4

3.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen
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4.
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

Reflecties over Psalm 1: “Het curriculum vitae …”

Geoffrey Tory, “Griekse Y”

“De Brede en de Smalle Weg”

(1529)

(1866)

“Herakles op de Tweesprong tussen Deugd
en Slechtheid”
(Anoniem,1505)

Peter Janssen: “Deze weg loopt dood” (2001)
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Samenzang: Gezang NLB 908:1, 3, 4 en 6

3.
Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.
4.
Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.
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6.
Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Gebeden: Gezongen en gesproken
Gezongen gebeden : koor: Responses

Richard Ayleward (1626–1669)

The Lord be with you,
and with thy spirit.

De Heer zij met u
En met uw geest.

Let us pray:

Laat ons bidden.

Lord, have mercy upon us,
Christ, have mercy upon us,
Lord, have mercy upon us.

Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons.

Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name;
Thy kingdom come;
Thy will be done on earth as it is in
heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass
against us.
And lead us not into temptation;
but deliver us from evil.
Amen.

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 het kwaad. Amen.

O Lord, show thy mercy upon us
and grant us thy salvation.
O Lord, save the King
and mercifully hear us, when we call
upon thee.
Endue thy ministers with righteousness
and make thy chosen people joyful.

O Heer, schenk ons uw genade
en geef ons verlossing
O Heer, bewaar de koning
en hoor ons in genade aan als wij u aanroepen.
Bekleed uw dienaren met gerechtigheid
en laat uw volk zich in U verblijden.

O Lord, save thy people; and bless thine
inheritance.
Give peace in our time, o Lord.
because there is none other that
fighteth for us, but only thou, o God

O Heer, red uw volk
en zegen uw erfdeel
Geef vrede, Heer, in onze dagen
want niemand strijdt voor ons dan
Gij alleen, o Heer..

O God, make clean our hearts within us;
and take not thy Holy Spirit from us

O Heer, wil in ons een zuiver hart
scheppen; en ontneem ons niet uw
heilige Geest.
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Collect of the Day:
O God, the strength of all who put their
trust in thee:
Mercifully accept our prayers; and because through the weakness of our mortal
nature, we can do no good thing without
thee, give us the help of thy grace, that
in keeping thy commandments we may
please thee both in will and deed;
through Jesus Christ our Lord, who liveth
and reigneth with thee and the Holy
Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

O God, u bent de sterkte van allen die
hun vertrouwen op u stellen.
Aanvaard genadig onze gebeden; en
omdat wij vanwege de zwakte van onze
sterfelijke natuur niets goeds kunnen
verrichten zonder u, geef ons uw genade,
zodat wij door uw geboden te houden u
mogen behagen met onze wil en daad;
door Jezus Christus onze Heer, die leeft
en regeert met en de Heilige Geest, één
God, voor immer en immer. Amen.

Collect of Peace
O God, from whom all holy desires, all
good counsels, And all just works do
proceed: Give unto thy servants that
peace which the world cannot give; that
both our hearts may be set to obey thy
commandments, and also that by Thee
we being defended from the fear of our
enemies may pass our time in rest and
quietness; through the merits of Jesus
Christ our Saviour. Amen

O God, uit wie alle heilige verlangens,
alle goede raad, alle goede werken voortkomen, geef aan uw dienaren die vrede
die de wereld niet kan geven; dat onze
harten uw wetten mogen gehoorzamen,
en ook dat wij door U beschermd worden
voor de angst voor onze vijanden.
Moge onze tijd in rust en vrede voorbijgaan, dankzij de verdiensten van Jezus
Christus, onze Redder. Amen

Collect for aid against all perils
Lighten our darkness, we beseech thee,
O Lord; and by thy great mercy defend us
from all perils and dangers of this night;
for the love of thy only Son, our Saviour
Jesus Christ.
Amen

Verlicht onze duisternis, o God; en
bescherm ons door uw grote genade tegen
alle bedreigingen en gevaren van deze
nacht; vanwege de liefde van uw enige
Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.

Gesproken gebeden - Amen
Koor- Anthem: “ Seek ye the Lord “

Seek ye the Lord while He may be found,
call ye upon Him while He is near:
Let the wicked forsake his way
and the unrighteous man his thoughts,
and return unto the Lord and He will
have mercy, and abundantly pardon
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J. Varley Roberts (Isaiah 55 : 6 - 7)

Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode
plannen herzien en terugkeren naar de
HEER, die zich over hem zal ontfermen en
hem ruimhartig zal vergeven.

Slotlied (staande) ‘Praise to the Holiest in the height’ John Henry Newman
(1801-1890)
NLB 870:1, 2, 6, 7, 8

2. Godlof, aan ons is toegezegd
dat gij herleven doet
wie zijn gesneuveld in ’t gevecht
van ’t kwade tegen ’t goed.

7. die leidt ons door de doodsjordaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaand
naar het beloofde land.

6. Want wie voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God én mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,

8. Geprezen, God, uw wijs beleid,
de omweg van uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

Uitzending en zegen, met gezongen “Amen” (allen)
Uittocht van het koor
Vrijwillige collecte aan de uitgang
(T.b.v. de onkosten va de Psalmenvespers. Deze onkosten bedragen ongeveer € 3,- per
persoon. Degenen die kunnen bijdragen worden daartoe van harte uitgenodigd.)

Contact / digitale toezending tekst reflecties:
Voor vragen, opmerkingen of gedachten naar aanleiding van deze vesper, of voor
vrijblijvende toezending van de tekst van de reflectie over Psalm 1 bent u / ben je van
harte uitgenodigd om contact op te nemen met de voorganger, g.h.van.kooten@rug.nl
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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 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

bijbelboeken- naar wat de Bijbel te zeggen heeft in ons dagelijkse post-moderne
leven. Op de eerste (en eventueel vijfde)
zondagavond zijn er reguliere kerkdiensten 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 0505777711). Voor meer informatie over de
Ingang Martinikerk via het Boter-en-brood- Alpha-cursus in het algemeen zie
huisje naast De Kosterij, adres:
www. alpha-cursus.nl
Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen

Speciale avonddiensten
Elke derde zondagavond van de maand
organiseert de Martinikerk speciale diensten gericht op een grondige doordenking 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
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Doopdienst in het Pand

Op zondag 5 februari werd Charlotte
Klok gedoopt door Missionair Werker Jan
Waanders. (zie foto volgende pagina)
In Het Pand ontstaat momenteel een
christelijke geloofsgemeenschap met
als doelgroep de Korrewegwijk, waar
de Martiniwijkgemeente ook door-deweek present is met allerlei activiteiten
voor kinderen en hun ouders. Voor meer
informatie, kijk op:
www.pandvoordewijk.nl .

