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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introït : Tebe Poyem

Tebe poem
Tebe blagoslovim
Tebe blagodarim, Gospodi,
i molimtisja
Bozhenas.
Samenzang: Psalm 98: 1-4

S. Rachmaninov (1873-1943)

Tot U zingen wij
U zegenen wij
U danken wij Almachtige
en wij bidden tot U
onze God.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
Zegengroet en bemoediging
Precessie
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!

Richard Ayleward (1626-1669)

Heer, open onze lippen
en onze mond zal zingen van uw eer.
O God, kom ons snel te hulp.
O 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:
een wereld zonder einde. Amen.
Prijs de Heer;
de naam van de Heer zij geprezen!

Recitatie van Psalm 24

Chant: Joseph Barnby (1838-1896)

1. The earth is the Lord’s and all that therein
is: the compass of the world and they that
dwell therein.
2. For he hath founded it upon the seas:
and prepared it upon the floods.
3. Who shall ascend into the hill of the Lord:
or who shall rise up in his holy place?
4. Even he that hath clean hands and a pure
heart: and that hath not lift up his mind unto
vanity nor sworn to deceive his neighbour.
5. He shall receive the blessing from the
Lord: and righteousness from the God of his
salvation.
6. This is the generation of them that seek
him: even of them that seek thy face O
Jacob.
7. Lift up your heads O ye gates and be ye
lift up je everlasting doors: and the King of
glory shall come in.
8. Who is the King of glory: it is the Lord
strong and mighty even the Lord mighty in
battle.
9. Lift up your heads O ye gates and be ye
lift up je everlasting doors: and the King of
glory shall come in.
10. Who is the King of glory: it is the Lord of
hosts he is the King of glory.

1. Van de HEER is de aarde en alles
wat daar leeft, de wereld en wie haar
bewonen, 2. hij heeft haar op de zeeën
gegrondvest, op de stromen heeft hij
haar verankerd. 3. Wie mag de berg
van de HEER bestijgen, wie mag staan
op zijn heilige plaats? 4. Wie reine
handen heeft en een zuiver hart, zich
niet inlaat met leugens en niet
bedrieglijk zweert. 5. Zegen zal hij
ontvangen van de HEER en recht
verkrijgen van God, zijn redder.
6. Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van
Jakob. sela
7. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen: de koning
vol majesteit wil binnengaan.
8. Wie is die koning vol majesteit?
De HEER, machtig en heldhaftig, de
HEER, heldhaftig in de strijd.
9. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef ze, aloude ingangen: de koning
vol majesteit wil binnengaan.
10 Wie is hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
hij is de koning vol majesteit.

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

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, zoals het was in den
beginne, nu en voor altijd, amen

Lezing uit een brief van de apostel Paulus: Titus 2: 11-15
11 Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12 Ze leert ons dat
we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en
vroom in deze wereld moeten leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de

verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. 14 Hij
heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en
ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. 15 Gebruik je gezag om
dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken.
Koor: Magnificat in B minor (Lukas 1: 46-55)
Tertius Noble (1867-1953)
My soul doth magnify the Lord and my
spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For He hath regarded the lowliness
of His handmaiden.
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.
He hath put down the mighty from their
seat and hath exalted the humble and
meek.
He hath filled the hungry with
good things: and the rich He hath
sent empty away.
He remembering His mercy hath
holpen his servant Israel, as He
promised to our forefathers,
Abraham and his seed, forever.

Mijn ziel prijst en looft de Heer en mijn
hart juicht om God, mijn Redder.
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn
minste dienares.
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.
Hij heeft de heersers van hun troon
gestoten en heeft de nederigen en de
zwakken verhoogd
Hij heeft de hongerigen verzadigd met
goede dingen en de rijken heeft hij leeg
weggezonden.
Hij herinnerde zich zijn barmhartigheid,
hielp zijn knecht Israel zoals Hij onze
voor- vaders 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.

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, zoals het was in den
beginne, nu en voor altijd, amen

Lezing uit de bergrede van Jezus: Matthëus 5:3-10
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Nunc dimittis in B minor

Tertius Noble

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.

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.

Eer aan de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, zoals het was in den
beginne, nu en voor altijd, amen

Samenzang: NLB 146c: 2,4,5

4. Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

Reflecties : “Het gebeurt bij de poort...”

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!.

Samenzang: NLB 440: 1-4

2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.
4. Gij schenkt met volle handen,
die zelf de armoe draagt.
Gij maakt uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen, groot en klein,
die ’t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen
en eeuwig dankbaar zijn.

3. Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

Gezongen en gesproken gebeden
Responses

Richard Ayleward

The Lord be with you,
and with thy spirit.
Let us pray:
Lord, have mercy upon us,
Christ, have mercy upon us,
Lord, have mercy upon us.
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.
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 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 God, make clean our hearts within us;
and take not thy Holy Spirit from us.

De Heer zij met u en met uw geest
Laat ons bidden:
Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons.
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 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 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 Heer, wil in ons een zuiver hart
scheppen en ontneem ons niet uw
heilige Geest.

Collect of the Day
O God, whose Son Jesus is the good
shepherd of thy people;
Grant that when we hear his voice
we may know him who
calleth us each by name,
and follow where he doth lead;
who, with thee and the Holy Spirit,
liveth and reigneth,
one God, for ever and ever.
Amen.

O God, wiens Zoon Jezus is de goede
herder van uw volk.
Geef dat wanneer wij Zijn stem horen,
we Hem mogen kennen,
Die ons bij name roept,
en Hem volgen waar Hij ons leidt;
Die met U en de Heilige Geest,
Drieënig God leeft en regeert
voor altijd,
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; dank zij 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

Gesproken gebeden

Wij smeken u, verlicht onze duisternis,
o God en bescherm ons genadig tegen
alle bedreigingen en gevaren van deze
nacht, vanwege de liefde van uw enige
Zoon, onze verlosser Jezus Christus.
Amen

Anthem: Let all the world in every corner sing
Ralph Vaughan William (1872 - 1958)
Let all the world in ev'ry corner sing, "My God and King!"
The heav'ns are not too high, God's praise may thither fly;
the earth is not too low, God's praises there may grow.
Let all the world in ev'ry corner sing, "My God and King!"
Let all the world in ev'ry corner sing, "My God and King!"
The church with psalms must shout: no door can keep them out.
But, more than all, the heart must bear the longest part.
Let all the world in ev'ery corner sing, "My God and King!”

Herepoort Groningen, Jan Bulthuis 1785

Slotlied: NLB 749:1-3

2 Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon,
Heer Jezus, ’s Vaders Zoon!
Zing hosanna,
kom altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan ’t avondmaal.

3 Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!

Uitzending en zegen met gezongen “Amen” (allen)
Orgelspel

Contact
Voor vragen, opmerkingen of gedachten naar aanleiding van deze vesper, bent u/ ben je
van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de voorganger via
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl
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 bedragen
ongeveer 3 euro 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 Martini- kerk, onder
vermelding van “Psalmenvespers”. De stichting
Wijkfonds Martinikerk is een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling; RSIN-code 806173439).

