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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 traditie 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 geboren werd en dat zal voortduren lang
nadat u gestorven bent. Wees daarom
niet verbaasd of verontrust als er sommige 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 geheel 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 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 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.
In het tweede deel horen we van Gods
verlossende liefde, zowel in het Oude Testament (de Psalmen en de eerste lezing) als
in het Nieuwe Testament (het Magnificatde 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 geschiedenis, in Jezus Christus en in zijn Kerk.
Uit: A Guide to the Order of Evensong.
Durham Cathedral, England

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

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/diensten/psalmenvespers
Op deze website kunt u ook de oude
Psalmenvespers na-luisteren en de reflecties na-lezen. Meeluisteren tijdens de
dienst kan via www.kerkomroep.nl
Verwante links:
www.facebook.com/martinikerk
www.protestantsegemeentegroningen.nl
www.schoonheidmeteenziel.nl
Voor contact n.av. deze Psalmenvesper email:
j.c.oosterwijk@gmail.com
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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introitus door het koor: Holy Spirit, ever dwelling

		

Herbert Howells

Holy Spirit, ever dwelling in the holiest realms of light;
Holy Spirit, ever brooding over a world of gloom and night,
Holy Spirit, ever raising those on earth to thrones on high;
Living, life-imparting Spirit, You we praise and magnify.
Holy Spirit, ever living as the Church’s very life,
Holy Spirit, ever striving through us in a ceaseless strife,
Holy Spirit, ever forming in the Church the mind of Christ;
You we praise with endless worship for Your gracious gifts unpriced.
Holy Spirit, ever working through the Church’s ministry,
Teaching, strength’ning, and absolving, setting captive sinners free,
Holy Spirit, ever binding age to age and soul to soul,
In communion never ending, You we worship and extol.

Samenzang: Nieuw Liedboek 673:1 koor, 2,3,4 allen
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2. allen

3. allen
Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

4. allen
Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

Stilte
Votum en Zegengroet
Koor: Preces 							
O Lord, open thou our lips;
and our mouth shall shew forth
thy praise.
O God, make speed to save us.

Sietze de Vries

Heer, open onze lippen
en onze mond zal zingen
van uw eer.
O God, kom ons snel te hulp.
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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.

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.

Psalm 25 					

Chant: James Turle

Unto thee, O Lord, will I lift up my soul, my God, I have put my trust in thee:
O let me not be confounded, neither let mine enemies triumph over me.
For all they that hope in thee shall not be ashamed :
but such as transgress without a cause shall be put to confusion.
Shew me thy ways, O Lord :
and teach me thy paths.
Lead me forth in thy truth, and learn me :
for thou art the God of my salvation;
in thee hath been my hope all the day long.
Call to remembrance, O Lord, thy tender mercies :
and thy loving-kindnesses, which have been ever of old
O remember not the sins and offences of my youth :
but according to thy mercy think thou upon me, O Lord, for thy goodness.
Gracious and righteous is the Lord :
therefore will he teach sinners in the way.
Them that are meek shall he guide in judgement :
and such as are gentle, them shall he learn his way.
All the paths of the Lord are mercy and truth :
unto such as keep his covenant and his testimonies.
For thy Name’s sake, O Lord :
be merciful unto my sin, for it is great.
What man is he that feareth the Lord :
him shall he teach in the way that he shall choose.
His soul shall dwell at ease : and his seed shall inherit the land.
The secret of the Lord is among them that fear him :
and he will shew them his covenant.
Mine eyes are ever looking unto the Lord :
for he shall pluck my feet out of the net.
Turn thee unto me, and have mercy upon me :
for I am desolate and in misery.
The sorrows of my heart are enlarged :
O bring thou me out of my troubles.
Look upon my adversity and misery :
and forgive me all my sin.
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Consider mine enemies, how many they are :
and they bear a tyrannous hate against me.
O keep my soul, and deliver me :
let me not be confounded, for I have put my trust in thee.
Let perfectness and righteous dealing wait upon me :
for my hope hath been in thee.
Deliver Israel, O God :
out of all his troubles.
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

Eerste lezing, uit het oude Testament : Psalm 25
1 Naar u, heer, gaat mijn verlangen uit,
2 mijn God, op u vertrouw ik,
maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
4 Maak mij, heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid
en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.
6 Denk aan uw barmhartigheid, heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, heer.
8 Goed en rechtvaardig is de heer:
hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
11 Vergeef mij, heer, mijn grote schuld,

omwille van uw naam.
12 Aan wie in ontzag voor hem leven,
leert de heer de rechte weg te kiezen.
13 Hun leven verloopt in voorspoed
en hun kinderen zullen het land bezitten.
14 De heer is een vriend van wie hem vrezen,
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
15 Ik houd mijn oog gericht op de heer,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
17 Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
19 Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,
hoe ze mij dodelijk haten.
20 Behoed mij en bevrijd mij,
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op u is mijn hoop gevestigd.
22 God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.
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Magnificat in D (Lukas 1:46 - 550)

Herbert Sumsion

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

Mijn ziel prijst en looft de Heer
en 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.

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.

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.

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.

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 de nederigen en
de zwakken verhoogd.

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,
hielp 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 : Handelingen 2: 16 - 24
16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17 “Aan het einde der tijden,
zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters
profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al
mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.
19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde
beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan
in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de naam
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van de Heer aanroept worden gered.” 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en
tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus,
die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten
kruisigen en doden. 24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van
hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.

Nunc Dimittis in in D (Lukas 2:29 – 32)
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.

Herbert Sumsion
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.

Samenzang: Nieuwe Liedboek 695: 1 en 2 koor, 3 - 5 allen
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2. koor
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3. allen
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4. allen
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5. allen
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Reflecties: “door Woord en Geest”
Samenzang: Nieuwe Liedboek 687: 1 - 3
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2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Gebeden: Gezongen en gesproken
Responses					

Sietze de Vries

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 Heer, schenk ons uw genade
en geef ons verlossing.

O Lord, save the King
and mercifully hear us when we call
upon thee.

O Heer, bewaar de Koning
en hoor ons in genade aan als wij
u aanroepen.

Endue thy ministers with righteousness
and make thy chosen people joyful.

Bekleed uw dienaren met gerechtigheid
en laat uw volk zich in U verblijden.

O Lord, save thy people
and bless thine inheritance.

O Heer, red uw volk
en zegen uw erfdeel.
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Give peace in our time, o Lord,
because there is none other that
fighteth for us but only thou, o God.

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.

Collect of the Day
Almighty God, who on this day didst open
the way of eternal life to every race and
nation by the promised gift of thy Holy
Spirit: Shed abroad this gift throughout
the world by the preaching of the Gospel,
that it may reach to the ends of the earth;
through Jesus Christ our Lord, who liveth
and reigneth with thee, in the unity of the
same Spirit, one God, for ever and ever.
Amen.

Almachtige God, die op deze dag de weg
opent naar het eeuwige leven voor ieder
mens, tot welk land of volk hij ook behoord,
door de beloofde gave van uw Heilige Geest:
Verspreid deze gave over de wereld door de
verkondiging van het Evangelie, zodat het alle
uithoeken van de aarde mag bereiken; door
Jezus Christus onze Heer, die met U in de
gemeenschap van dezelfde Geest, éen God,
leeft en regeert in eeuwigheid.
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

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.

Gesproken gebeden - Amen.
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Anthem: Te Deum 			

Herbert Howells

We praise thee, O God: we acknowledge Thee to be the Lord.
All the earth doth worship Thee, the Father everlasting.
To Thee all Angels cry aloud: the Heavens and all the powers therein.
To Thee Cherubim and Seraphim continually do cry, Holy, Holy, Holy:
Lord God of Sabaoth;
Heaven and earth are full of the Majesty of Thy Glory.
The glorious company of the Apostles praise Thee.
The godly fellowship of the Prophets praise Thee.
The noble army of Martyrs praise Thee.
The holy Church throughout all the world doth acknowledge Thee;
The Father of an infinite Majesty;
Thine honourable, true, and only Son;
Also the Holy Ghost: the Comforter.
Thou art the King of Glory, O Christ.
Thou art the everlasting Son of the Father.
When Thou tookest upon Thee to deliver man:
Thou didst not abhor the Virgin’s womb.
When Thou hadst overcome the sharpness of death,
Thou didst open the Kingdom of Heaven to all believers.
Thou sittest at the right hand of God in the glory of the Father.
We believe that Thou shalt come to be our Judge.
We therefore pray Thee,
help Thy servants whom Thou hast redeemed with Thy precious blood.
Make them to be numbered with Thy Saints in glory everlasting.
O Lord, save Thy people: and bless Thine heritage.
Govern them and lift them up for ever.
Day by day we magnify Thee; and we worship Thy Name, ever world without
end.
Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us.
O Lord, let Thy mercy lighten upon us: as our trust is in Thee.
O Lord, in Thee have I trusted: let me never be confounded.
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Samenzang: Nieuw Liedboek 675: 1, 2
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2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen met gezongen ‘Amen’
Orgelspel
Vrijwillige collecte aan de uitgang

Deze is bestemd voor de onkosten van de Psalmenvespers. Deze onkosten bedragen 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).

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:
j.c.oosterwijk@gmail.comDe tekst van de reflecties is te vinden op:
www.wijkgemeente-martinikerk.nl/diensten/psalmenvespers
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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
uur 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 vervangendoor
een collega, die ook ambtsgeheim heeft.
U mag, als u dat prettiger vindt, van
tevoren mailen voor een afspraak via
dominee@wijkgemeente-martinikerk.nl

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

Engelstalige diensten in de Martinikerk
Sinds 1 januari 2019 zijn er maandelijks
internationale diensten in de Martinikerk.
De eerstvolgende engelstalige dienst is
zondag 7 juli om 17.00 u. Vooraf is er inloop met koffie en thee. Na de dienst is
er een eenvoudige maaltijd voor bezoekers.
Het is ook mogelijk de dienst te volgen via
simultane vertaling naar het Nederlands.

Filosofiekring in de Librije
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 kunt u Marnick Nijburg mailen:
marnicknijburg@hotmail.com
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PSALMENVESPERS in 2019 om17 uur
in de Martinikerk, 2e Zondag van de Maand
Toegang vrij, met vrijwillige collecte, iedereen welkom!

Datum
8 September
13 oktober
10 november
8 december

2019
2019
2019
2019

Voorganger

Koor

Psalm

Ds. W. P. Vermeulen
Ds. J. A. van den Berg
Ds. G. W. van Wingerden
Prop. D. Maassen van den Brink

Roder Jongenskoor
Roden Girl Choristers
Martini Kerkkoor
Martini Kerkkoor

26
27
28
29

De Psalmenvespers zijn onderdeel van “SCHOONHEID MET EEN ZIEL”,
het wekelijks programma van de Protestantse Gemeente Groningen op
de zondagmiddag. Voor meer informatie: w w w. s c h o o n h e i d m e t e e n z i e l . n l

Sietze de Vries

ontwerp poster en opmaak liturgie Hans Huisjes

Roden Girl Choristers 2019 o.l.v. Sonja de Vries van der Linden
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