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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, bereidt de 
aanwezigen voor op het verhaal dat zich 
gaat ontvouwen.

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

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

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

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

Voor contact n.av. deze Psalmenvesper email: 
jc.trouwborst@hotmail.com

In het tweede deel horen we van Gods 
verlossende liefde, zowel in het Oude Tes-
tament (de Psalmen en de eerste lezing) als 
in het Nieuwe Testament (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.
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Welkom en mededelingen 

Introitus door het koor: Jesu rex admirabilis                                              G. P. da Palestrina 

Orgelspel

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

Jesu, Rex admirabilis
Et triumphator nobilis
Dulcedo ineffabilis
Totus desiderabilis.

Mane nobiscum Domine
Et nos illustra lumine
Pulsa mentis caligine
Mundum reple dulcedine.

Te saeculorum Principem,
Te, Christe, regem gentium,
Te mentium, Te cordium
unum fatemur arbitrum.

Amor Iesus continuus
Mihi languor assiduus
Mihi Iesus mellifluus
Fructus vitæ perpetuus

Quocumque loco fuero
Semper Iesum desidero
Amore Iesus langueo
& corde totus ardeo

Jezus wonderbaarlijke koning
En edele overwinnaar
Onuitsprekelijke goedheid
Volmaakt begeerlijk.

Stilte - bemoediging - groet

Samenzang: gz. 62a, 2x koor, 2x allen
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Samenzang: gz 681, 1x koor, 2x allen

Openingsgebed

Koor: The God of love my shepherd is                                                                           Thomas Tallis  

The God of love my Shepherd is, 
and he that doth me feed; 
while he is mine and I am his, 
what can I want or need?
He leads me to the tender grass, 
where I both feed and rest; 
then to the streams that gently pass, 
in both I have the best.

Or if I stray, he doth convert, 
and bring my mind in frame, 
and all this not for my desert, 
but for his holy Name.
Yea, in death's shady black abode 
well may I walk, not fear; 
for thou art with me, and thy rod 
to guide, thy staff to bear.  
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Eerste lezing, uit het Oude Testament : Psalm 23 (NBV)

1  Een psalm van David.
 
    De heer is mijn herder, 

    het ontbreekt mij aan niets. 

2  Hij laat mij rusten in groene weiden 

    en voert mij naar vredig water, 

3  hij geeft mij nieuwe kracht

    en leidt mij langs veilige paden 

    tot eer van zijn naam. 

4  Al gaat mijn weg 

    door een donker dal, 

    ik vrees geen gevaar, 

    want u bent bij mij, 

    uw stok en uw staf, 

    zij geven mij moed. 

5  U nodigt mij aan tafel 

    voor het oog van de vijand, 

    u zalft mijn hoofd met olie, 

    mijn beker vloeit over. 

6  Geluk en genade volgen mij 

    alle dagen van mijn leven, 

    ik keer terug in het huis van de heer

    tot in lengte van dagen. 
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Tweede lezing, uit het Nieuwe Testament : Lukas 15: 1 - 7

2. koor
Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

Samenzang: gz. 542: 1, 2 koor, 3, 4 allen

3. allen
Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4. allen
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

De zorg om wat verloren is
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar 
zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt 
zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u 
honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenen-
negentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het 
gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 
en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in 
mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in 
de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig 
rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
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Samenzang: The King of love 1, 4 koor, 2,3,5,6 allen.   H.W. Baker / J.B. Dykes
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Reflecties:  “voedend contact”

Samenzang:  gz 266  (1 en 2 koor, 3,4 en 5 allen)

2.
die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

3
Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons tot
leven wekt,

4
ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

5
Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht
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Avondgebed

Slotlied gz. 315

2.
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3. 
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
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Zegen met gezongen  ámen

Orgelspel

Contact / tekst reflecties:
Voor vragen, opmerkingen of gegachten naar aanleiding van deze vesper, bent u/ben je 
van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de voorganger via:
jc.trouwborst@hotmail.com De tekst van de reflecties is te vinden op:
www.wijkgemeente-martinikerk.nl/diensten/psalmenvespers

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).
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      Biechtspreekuur Martinikerk
Waarom zou u er mee rond blijven lopen? 
Lucht uw hart!  Dat kan op woensdagmid-
dagen tussen 14 en 16 uur in de Marti-
nikerk. Ds. Pieter Versloot houdt daar dan 
biechtspreekuur. Vanwege zijn ambtsge-
heim 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 dom-
inee@wijkgemeente-martinikerk.nl     

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

      ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE MARTINIKERK

Als u/je midden in de week behoefte hebt 
aan een moment van verstilling, bezinning 
en rust, kom dan woensdagavond 24 april 
naar de vesper (avondgebed). We lezen de 
bijbel, zingen de lofzang en doen voorbe-
den 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 vesper begint om 
20.00 u en wordt gehouden in het hoog-
koor van de Martinikerk. (Ingang tegenover 
het Feithhuis). Voorafgaand wordt  er om 
18.30 u een maaltijd gehouden in de kapel 
(Ingang aan de kant van het Martinikerk-
hof). De eigen bijdrage hiervoor bedraagt 
2 euro. U kunt zich hiervoor opgeven via e-
mailadres: woensdagvespers@gmail.com 

Op donderdagavond 16 mei kunt u in de 
Martinikerk tussen 19.30 u en 22.00 u 
een kaars branden in een met kaarslicht 
verlichte kerk. Er klinkt zachte muziek. Er is 
een pastor aanwezig, als u behoefte hebt 
aan een kort pastoraal gesprek, gebed of 
zegen. De avond wordt afgesloten met een 
korte dagsluiting (completen) om 22.30 u. 

Spoor van Licht

Woensdagavond vespers Martinikerk

Er draait sinds kort een filosofiekring voor 
gemeenteleden en niet-gemeenteleden. 
Maandelijks op vrijdagavond van 20.00 u  
- 22.30 u in de Librije van de Martinikerk.
Onder het genot van een glas wijn worden 
filosofische teksten over de bronnen en 
dynamieken van onze cultuur gelezen en 
besproken. De eerstvolgende avond is 26 
april. Voor meer informatie kunnen mensen 
Marnick Nijburg mailen: 
marnicknijburg@hotmail.com

Filosofiekring in de Librije

Spoor van Licht
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De Psalmenvespers zijn onderdeel van “SCHOONHEID MET EEN ZIEL”, 
het wekelijks programma van de Protestantse Gemeente Groningen op 
de zondagmiddag. Voor meer informatie: www.s choonhe idmeteenz ie l .

PSALMENVESPERS in  2019 om17 uur 
in de Martinikerk, 2e Zondag van de Maand

Toegang vrij, met vrijwillige collecte, iedereen welkom!

12 mei
9 juni

Roder Jongenskoor
Roden Girl Choristers  

Datum Voorganger  Koor   Psalm

2019
2019

Ds. P. A. Versloot
Ds. A. Oosterwijk

24
25  
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Martinikerkkoor o.l.v. Marijke van Zanten-Broers

Janny de Knol- de Vries


