
  

Psalmenvesper 13 april 2014 

Deze dienst is onderdeel van een maandelijkse reeks van 
Psalmendiensten. De volgende keer is op zondag 11 mei, 17uur. Zie verder: 

www.wijkgemeente-martinikerk.nl 
 

Organiste: mw. Janny Knol- de Vries 
Voorganger: ds. O.C. Kerssen uit Sloten 

Met medewerking van het Arezzo Consort, 
onder leiding van Henk Vogel 

 
Welkom in de Martinikerk 
Hartelijk welkom in de Martinikerk. We hopen dat u vanmiddag iets van 
God ervaart. De Martini is al vele eeuwen lang een plaats van gebed. Bid 
en zing mee, en laat u raken door Hem.  

Na afloop van de dienst zijn er mensen beschikbaar voor een gesprek.   
 

 

Introïtus 
Albert de Klerk – De HEER is Koning (naar Psalm 93) 
Refrein door de hele gemeente (wordt éénmaal voorgezongen door 
het koor) 
 
Refrein: 

 
 
Koor:  De Heer is koning. Met majesteit is hij bekleed. 
    Met macht heeft de Heer zich bekleed en omgord. 
 
Allen:  De HEER is Koning.Met majesteit is Hij bekleed 
 
Koor: Vast staat thans de wereld, onwrikbaar, vast staat,  

van den beginne, uw troon: vóór de tijden waart gij. 



  

 
Allen:  De HEER is Koning.Met majesteit is Hij bekleed. 
 
Koor: Uw uitspraken – hoèzeer waarachtig! Heiligheid kroont uw 

huis, Heer, ten eeuwigen dage. 
 
Allen:  De HEER is Koning. Met majesteit is Hij bekleed. 
 
Koor:  Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest; 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Allen:  DE HEER is Koning. Met majesteit is Hij bekleed. 
 
Verwelkoming en mededelingen 

 
Zingen:Psalm 24: 1, 4 en 5 (staande) 
1. De aarde en haar volheid zijn 
des HEREN koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de HEER, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 



  

Moment van stilte, bemoediging en groet (staande) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen:Psalm 25: 1 (a), 2 (k) en 7 (a) 
1. HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
2. HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Gebed 
 

 

 

 



  

Schriftlezing: Psalm 123 (psalmodisch gereciteerd door Arezzo Consort) 
 
Naar U sla ik mijn ogen op, HEER onze God. 
 
1 Een pelgrimslied.  
Naar u sla ik mijn ogen op,  
naar u die in de hemel troont,  
2 zoals de ogen van een slaaf  
de hand van zijn heer volgen,  
 
en de ogen van een slavin  
de hand van haar meesteres,  
zo volgen onze ogen  
de HEER, onze God,  
tot hij ons genadig wil zijn.  
 
3 Wees genadig, HEER, wees ons genadig,  
wij worden veracht, meer dan te dragen is.  
4 Meer dan onze ziel kan dragen  
raakt ons achteloze spot,  
de hoogmoed van onverschilligen. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon, 
En de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
En in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Naar U sla ik mijn ogen op, HEER onze God. 
 
Magnificat:  Gezang 157A (LvdK 2013): 1 (a), 2 (k), 3 (k) en 4 (a) 
1. Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verhoogt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 



  

2. Van nu aan, om wat Hij, 
de Sterke, deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
3. Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen; 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 
4. Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 

 
Schriftlezing: Johannes 12: 12 – 19, Intocht in Jeruzalem 
12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het 
feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze 
palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van 
Israël.’ 14 Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven 
staat: 15 ‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een 
ezelsveulen.’ 16 Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, 
toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over 
hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17 De mensen die 
erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood 
opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18 Daarom ging de 
menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit 
wonderteken had gedaan. 19 En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet 
dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter hem 
aan.’ 



  

Giovanni Animuccia – Nunc Dimittis (Arezzo Consort) 
Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: 
Quia viderunt oculi mei salutare tuum 
Quod parasti ante faciem omnium populorum: 
Lumen ad revelationem gentium,  
et gloriam plebis tuae Israel. 

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u heeft beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen  
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 

 
Verkondiging 
 
Muzikaal meditatief moment  
J.S. Bach – O Lamm Gottes, unschuldig (BWV 618) 
 
Samenzang: Psalm 123: 1 en 2 
1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij 
ons weer genadig zij. 
 
2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 
stelt ons voor elk ten spot. 
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 
de trots der zelfbewusten. 
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 
en hebben geen verwachting, 
tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad, 
verlos ons van dit kwaad. 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis. (staande) 



  

Zingen: Gezang 562 (LvdK 2013): 1, 2, 3.  
1. Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer 
Die zelf bedroefd ten dode terneer boog keer op keer 
En zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan, 
Tot Hem wil ik mij wenden o Jesu zie mij aan 
 
2. Hoe sloeg ik ooit uw wonden weerspannig in de wind 
Wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind 
Mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan 
U bidt voor wie U hoonden o Jesu zie mij aan 
 
3. Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis 
Ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is 
Al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is uw naam, 
Mijn redder, mijn  genade o Jesu zie mij aan. 
 

Gebeden, afgesloten door gezongen Onze Vader (Arezzo Consort) 
 
Collecte voor de Protestantse Gemeente Groningen  
 
Samenzang: Gezang 454: 1 (a) 2 (k),3 (a) en 4 (a) 
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werklijk wist van mijn verdriet? 
 
2. Een diepe nacht zou mij omvangen 
waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik werd verteerd door wild verlangen, 
door 's levens maalstroom weggevaagd. 
Ik zou alleen zijn, van het heden 
en van de toekomst ongewis. 
Wie kan er aarden hier beneden 
als er geen open hemel is? 



  

3. Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 
 
4. Gaat uit in wegen en in velden 
en brengt verdwaalden bij ons thuis. 
Reikt hun de broederhand en meldt hun: 
`De Koning noodt u in zijn huis'. 
Door het geloof zien wij het ware: 
de eeuwigheid vervult de tijd. 
En iedereen mag dat ervaren 
die Christus' naam met ons belijdt. 
 
Uitzending en zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Bij de uitgang worden er gecollecteerd voor het fonds van de 
wijkgemeente. De zendingsbussen staan er deze maand voor de 
Filippijnen 

 
De eerstvolgende viering van ‘Schoonheid met een ziel’  is een choral 
evensong op zondagmiddag 20-4, om 17 uur in de Nieuwe Kerk. (zie: 
www.schoonheidmeteenziel.nl).  

http://www.schoonheidmeteenziel.nl/

