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Stilte 
 
 
Aansteken kaars 
 
 
Inleidende muziek 
 

Vriendelijk licht van de heilige glorie • NLB 238 

 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Heer, open mijn lippen • NLB 190a 
 
 
Korte inleiding op de Psalm 
   
 
Psalm 58  Vertaling: NBV • Muziek: Christiaan Winter 
  

Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet.  

Van David, een stil gebed. 

 

Machtigen, spreekt u werkelijk recht, 

beoordeelt u de mensen eerlijk? 

In uw hart bedrijft u al onrecht, en overal op aarde 

geeft u vrij spel aan het geweld van uw handen. 

Van de moederschoot af zijn ze van God vervreemd, 

van hun geboorte af dwalen die leugenaars. 

Giftig zijn ze als een bijtende adder, 

doof als een slang die zijn oren sluit, 

die niet luistert naar de stem van zijn bezweerders, 

hoe bedreven zij hun spreuken ook zeggen. 

God, sla hun de tanden uit de mond, 

verbrijzel de kaken van die leeuwen, HEER – 

dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit, 

als pijlen die op de boog al breken, 

als een slak die kruipend oplost in slijm, 

als een misgeboorte die nooit de zon ziet, 
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als een doorntak die in storm verwaait, 

nog voor hij de pot kan verhitten. 

Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, 

in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten. 

Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond, 

er is een God die recht doet op aarde.’ 

 
 
Lezing  Deuteronomium 34: 22-29 
 

Over plichten op gezette tijden 
Ieder jaar moet u het tiende deel van de opbrengst van uw 
akkers afdragen. Van de tienden van uw koren, wijn en olie en 
uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten moet u een 
feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw God, op 
de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. 
Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor de HEER, uw 
God. Voor het geval u niet in staat bent om uw tienden en uw 
offergaven die hele afstand mee te nemen – zeker wanneer de 
HEER u rijk gezegend heeft – omdat de plaats die hij uitkiest te 
ver weg is, moet u uw afdracht te gelde maken en met dat geld 
in een buidel naar de plaats van zijn keuze gaan. Daar mag u 
het uitgeven aan alles wat u maar wilt: runderen, schapen en 
geiten, wijn en andere drank en wat maar in u opkomt, en 
daarvan richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een 
feestmaal aan met uw hele familie. En vergeet daarbij de 
Levieten die bij u in de stad wonen niet, want zij bezitten geen 
eigen grond zoals u. 
Elk derde jaar moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn 
geheel afstaan en het opslaan in de stad. De Levieten, die 
geen grond bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de 
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen 
daarvan dan nemen zo veel als ze nodig hebben. De HEER, 
uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 

 
 
Moment van inkeer en verstilling 
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Canticum   Magnificat, lofzang van Maria 
Francesco Feroci 1673-1750 

 
Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit Spiritum 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 sanctam nomen eius. 
Et misericordiae ejus 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 in  anes. 
Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiiae suae. 
Sicut locotus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in seaucula. 
 
Gloria Patri et Filio, 
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, 
et nunc et semper,  
et in saecula saeculorum. Amen 

 
 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen  
voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft hij uitéén; 
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,  
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
zijn milde erbarming indachtig;  
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zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
 
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 

 
Voorbeden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uit: ‘Heel mijn ziel’ 
t. NBV / m. Christiaan Winter 
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Avondgebed 
 
 
Stil gebed 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • NLB 369b 
 
 
Avondlied  De zon daalt in de zee (NLB 253) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Laat dagen in de nacht, 
waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
3. Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond.  

t. Sigurbjörn Einarsson / v. René van Loenen 
m. Thorkell Sigurbjörnsson 
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Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
Uitleidende muziek  

 

Sonata K 466 

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
 
 
 
 
 
Collectedoel 
 
Wijkdiaconie: voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of 
materieel in de knel zijn gekomen (individuele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn 
de wijkdiakenen in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen met 
bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, vergoeding van bijzondere medische 
kosten of praktische hulp bij schuldsanering 
 
Digitaal kunnen giften overgemaakt worden via het giftenformulier of via het formulier op de 
‘doneerpagina’ op de website van de Nicolaïkerk of via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 
Meer informatie over de app vindt u op onze website. 

 
U kunt de kerkmuziek ondersteunen door een gift over te maken naar het Muziekfonds van 
de Nicolaikerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds. 

 

https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4181
https://www.nicolaikerk.nl/doneer_1
https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf


 

 

Agenda vespers Nicolaïkerk  
 
 Zondag 30 mei, 17.00 uur 

Voorganger: ds. Hans Koops 
Cantor: Ko Zwanenburg 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. enkele zangers van de Vespercantorij Nicolaïkerk 

 
 
 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 5, nummer 10 


