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Schoonheid met een ziel, een initiatief van de Protestantse Gemeente 
Groningen en het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing 
in de Martinikerk te Groningen  
De Schola Gregoriaans staat onder leiding van Ton Tromp. 
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Hartelijk welkom in deze vesperviering. 
 

De vesper (letterlijk betekent het: ‘avond’) is een van de dagelijkse  
gebedsmomenten die de kerk vanouds heeft gekend. Die gebeds- 
momenten zijn er op verschillende tijden van de dag. De vesper is het 
gebed dat de overgang markeert van de dag naar de avond. De sfeer  
van de vesperliturgie is bezinnend, meditatief, verstild.  
Enkele keren per seizoen wordt de zang in de vesper verzorgd door de 
Gregoriaanse Schola onder leiding van Ton Tromp. De zang is in het Latijn, 
de oorspronkelijke taal van de Kerk in het westen, maar de Nederlandse 
vertaling wordt er bij afgedrukt. 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 

OPENINGSVERS   Deus in adiutorium  
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God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen 
Eer aan de Vader en  de Zoon en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
In de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. 

 
HYMNE   Rerum, Deus, fons omnium 
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God, Gij, bron van al wat er bestaat, 
Die, na voltooiing van de gehele schepping, 
De volledige wereld hebt gevuld met Uw gaven, 
En die, na dit alles te hebben volbracht, 
Tenslotte, zoals wij weten, de rust hebt genomen, 
En ons daarbij genadig hebt ontheven van inspanningen, 
Sta ons, stervelingen, toe onze fouten te betreuren 
En ons toe te leggen op de deugdzaamheid 
Terwijl we ons verrijken met het goede. 
Dan kunnen wij, wanneer het Laatste Oordeel komt, 
Ons verheugen, omdat wij allemaal vervuld zijn 
Met het geschenk van Uw vrede. 
Geef ons dat, trouwe Vader en Zoon, 
De Eniggeborene, aan Hem gelijk, 
Die samen met de Geest regeert in eeuwigheid. Amen. 

 
ANTIFOON  Fiat pax in virtute tua 

 
Moge er vrede zijn in uw deugdzame levenswandel. 

 
PSALM 121 Laetatus sum 
 

 



5 

 

 

 
 

Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de Heer.’ 
Verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen jouw poorten, Jeruzalem! 
Jeruzalem, gebouwd als een stad, hecht en dicht opeen. 
Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer, 
Om Israëls plicht te vervullen: te prijzen de naam van de Heer. 
Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. 
Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, 
Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’ 
Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: ‘Vrede zij in jou.’ 
Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. 
 

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. 

 

De antifoon wordt herhaald. 

 
ANTIFOON Sustinuit anima mea 
 

 
Mijn ziel steunt op het woord van de Heer;  
dáárop hoopt zij vurig. Alleluia. 
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PSALM 129 De profundis 
 

 
 

Uit de diepte roep ik tot U, Heer: Heer, hoor mijn stem 
Wees aandachtig, luister naar de roep om genade. 
Als U zonden blijft gedenken, Heer,  Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag. 
Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem 
En verlangt naar zijn  woord. 
Mijn  ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. 
Meer dan wachters naar de morgen, Israël, hoop op de Heer! 
Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. 
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. 

 

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. 

 

De antifoon wordt herhaald. 
 

ANTIFOON   Dedit illi Dominus 
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  Hem heeft de Heer eeuwige roem gegeven, 
  Hem een eeuwige naam als erfdeel geschonken. 

 
CANTICUM Christus Iesus 
 

 
 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 
Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd 
gelijk aan een mens. 
En, als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot 
in de dood – de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die 
elke naam te boven gaat 
Opdat in naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de 
aarde en onder de aarde, 
En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’  tot eer van God, de 
Vader. 

 

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. 

 

De antifoon wordt herhaald. 
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LEZING   Marcus 1: 21-28 
 

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus  
naar de synagoge en onderwees de mensen. Ze waren diep onder de indruk van 
zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de 
schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een 
onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van 
Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de 
heilige van God.’ Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit de weg!.  
De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 
Iedereen was zó verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een 
nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij 
gehoorzaamd!’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.   

 
RESPONSORIUM BREVE      A solis ortu 
 

 
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd  
de naam van de Heer. Zijn lof gaat de hemelen te boven.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

 
STILLE MEDITATIE 

 
ANTIFOON     Mirabantur omnes 
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Iedereen was zó verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit  
allemaal? Hij geeft onreine geesten het bevel en zij gehoorzamen hem!’ 

 
Staande zingen we het MAGNIFICAT. 
 

 Magnificat * anima mea Dominum 
 Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari meo, 
 Quia respexit humilitatem ancillae suae * ecce enim ex hoc beatam 
 me dicent omnes generationes 
 quia fecit mihi magna qui potens est * et sanctum nomen eius 
 et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum. 
 Fecit potentiam in brachio suo * dispersit superbos mente cordis sui. 
 Deposuit potentes de sede * et exaltavit humiles. 
 Esurientes implevit bonis * et divites dimisit inanes. 
 Suscepit isreal puerum suum * recordatus misericordiae suae. 
 Sicut locutus est ad patres nostros * Abraham et semini eius in saecula  
 Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto. 
 Sicut erat in principio et nunc et semper * et in saecula saeculorum. 
 Amen.  
 

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mij hart juicht om God, mijn redder: 
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan: Heilig is zijn naam! 
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem eert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
En drijft uiteen wie zich verheven wanen. 
Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is, geeft Hij aanzien. 
Wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven, 
Maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn  dienaar, 
Zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
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Hij herinnert zich zijn barnhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, 
Tot in eeuwigheid. 
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. 
 

De antifoon wordt herhaald. 
 

(We gaan weer zitten.) 
 
GEBEDEN 
- avondgebed 
 

- voorbeden 
 met acclamatie “Dominum deprecemur” 
 

    
- stil gebed 
 

- Onze Vader 
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Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden 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 beproeving, maar verlos ons van de boze. 

 
RESPONSORIUM BREVE    In manus tuas 
 

 
 

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.  
U hebt ons bevrijd, Heer, God van de waarheid. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

  
ANTIFOON Salva nos 
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 Bescherm ons, Heer, terwijl wij waken; behoed ons terwijl wij slapen, 
 opdat wij mogen waken met Christus en rusten in vrede. Allelluia. 

 
CANTICUM    Nunc dimittis 
 

 
  Quia viderunt oculi mei * salutare tuum. 
  Quod parasti * ante faciem omnium populorum. 
  Lumen ad revelationem gentium * et gloriam plebis tuae Israel. 
  Gloria Patri et Filio * et Spiritui Sancto. 
  Sicut erat in principio et nunc et semper * et in saecula saeculorum. 
  Amen. 
 

Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, Uw knecht in vrede gaan; 
Want mijn ogen hebben uw heil gezien,  
dat U ten aanschouwen van alle volken 
Hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen 
En een glorie voor Uw volk Israël.  
 

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. 

 

De antifoon wordt herhaald. 
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GEBED 
 
ZEGEN 
 

ANTIFOON      Alma Redemptoris 
 

 
 

Milde moeder van de Verlosser, die de open deur van de hemel blijft, 
En de sterre der zee: kom het volk te hulp, dat valt en probeert op te staan, 
Gij die uw heilige Schepper hebt gebaard, tot verwondering van de natuur, 
Gij Maagd tevoren en Maagd daarna, die uit de mond van Gabriël dat 
‘Ave’ aannam: ontferm U over ons, zondaars. 

 

 
 

 
 

Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van 
de diensten in het kader van Schoonheid met een ziel mogelijk te maken. 
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Contact en informatie 
 

Schoonheid met een ziel 
Wie wil bijdragen aan het werk van Schoonheid met een Ziel kan een gift 
storten op rekening nr. NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp te 
Groningen o.v.v. Schoonheid met een Ziel. Deze giften zijn fiscaal 
aftrekbaar (ANBI). Hartelijk dank! 
 
Adresgegevens GSp 
Alle informatie betreffende het GSp vind je op de GSp-website:  
www.gspweb.nl    
Postadres: Kraneweg 33, 9718 JE  Groningen; tel. 050 - 312 99 26 
Ons e-mailadres is: info@gspweb.nl 
 


