
 

 

 

 

Sint Martinus  

Vesper 

 

 

 

 

 

 

Martinikerk Groningen, 11 november 2022 

 



Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

‘Laat uw licht ons leiden’ – NLB 192a 

 

Inleidende woorden 

Lied: Sint Maarten, strijdbaar man – NLB 744 

 



 

 
3 Sint Maarten, strijdbaar man, 

gehoorzaam en bewogen, 
vervuld van mededogen, 
zichzelve niet verhogend 
als eerbaar man. 

4 Sint Maarten, strijdbaar man, 
genezer en bezweerder 
en liefdevol beheerder 
van wat het woord hem leerde: 
gelovig man. 

5 Sint Maarten, strijdbaar man, –  
in waken en in dromen 
had hij een stem vernomen 
dat ‘t rijk van God zou komen: 
goedheiligman! 

 

 

 



Psalm: De Heer is mijn herder – NLB 23e  

 

Meditatieve tekst 

4U was een toevlucht voor de zwakken, 
een toevlucht voor de armen in hun nood, 
een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. 
Want het woeden van die wrede volken 
is als een stortbui tegen een muur, 
5als hitte in een dorre streek. 
U doet het gejoel van barbaren verstommen, 
U tempert de triomf van tirannen, 
zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. 
 



6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 
8Voor altijd doet Hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 
     Jesaja 25, 4 - 8 
 
Stilte 
 
Klankverbeelding op het orgel van de Martinikerk 
 
Gebedsintenties 
 
Avondgebed 

Heer, nu de avond valt 
komen wij tot U. 
De dag gaat ten einde 
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
Neem de last daarvan 
van ons af 
en bewaar wat goed was. 
Mogen uw ogen 
over ons geopend zijn, 
wanneer wij de ogen sluiten. 

(Klaas Holwerda, NLB pag. 566) 

 
 
 

 



Lied: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel – NLB 388 

 

2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan 
Refrein 

3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein 

 

 



 

5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Refrein 

 

 

 

 

 

 



‘Wees onze vrede’ – NLB 192b 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de Vesper werkten mee: 

Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok 
Mannes Hofsink, orgel 
Evert Jan Veldman, voorganger 


