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Stilte 
 
 
Aansteken kaars 
 
 
Inleidende muziek 
 

Psalm 75 Van een kundige hand …  
 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Heer, open mijn lippen • NLB 190a 
 
 
(allen gaan zitten) 
   
 

Hymne  NLB 992 •  Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 
 
De Psalm  Psalm 75 (74) • Confitebimur tibi (‘Verderf niet’) 

Een musiceerstuk, v. Asaf, een zang 
Uit ‘Voor de liefste een lofzang’  
Naardense Bijbel, onberijmd 

 
(allen) 

 

 

 

 

 

(cantorij) We brengen u dank, God,  

wij danken u: nabij is uw naam!- 

vertellen  

al uw wonderen.  

‘Ja, ik grijp een samenkomst aan, 

ikzelf,  

ik kom rechtuit rechtdoen;   
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versmelten  

een aarde en allen die daar zetelen: 

die vastzet haar zuilen, dat ben ik.’ sela  

 

(allen) 

 

 

 

 

 

(cantorij) Zeggen zal ik tot de dwazen:  

weest niet dwaas!- 

tot de boosdoeners:  

verheft niet de hoorn!-  

heft niet uw hoorn zo verheven,- 

gij die spreekt met het hoofd in de nek!  

Want niet van zonsopgang  

en niet van de avond, 

niet uit een woestijn komt de verheffing;  

want rechter is God: 

hij vernedert de een,  

de ander verheft hij.  

 

(allen)  God, nabij is uw naam! 

  

(cantorij) Want in de hand van de Ene is een beker,  

daarin schuimt wijn, overvloedig gemengd,-  

daaruit schenkt hij: slechts haar droesem  

slurpen en drinken 

alle bozen op aarde.  

En ik, ik zal het melden voor eeuwig, 

ik maak muziek  

voor Jakobs God:  

‘Al de horens van bozen houw ik af, 

de hoornen van een rechtvaardige  

worden verheven!’ 

 

(allen)  God, nabij is uw naam! 
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Korte inleiding op de lezing 

 

 

Lezing  Jeremia 35 
 

De Rechabieten als voorbeeld 

Tijdens de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de HEER 

zich tot Jeremia: ‘Ga naar de Rechabieten en vraag hun met je mee te gaan naar een 

zijhal in de tempel van de HEER. Bied hun daar wijn aan.’ Ik bracht Jaäzanja, de zoon 

van Jeremia, de zoon van Chabassinja, met zijn broers, zijn zonen en de andere 

Rechabieten naar de tempel van de HEER, naar de hal van de leerlingen van de 

godsman Chanan, de zoon van Jigdaljahu. Die ligt naast de hal van de raadsheren en 

boven die van Maäseja, de zoon van Sallum, het hoofd van de tempelwacht. Ik zette 

de Rechabieten enkele kannen wijn voor, gaf hun bekers en nodigde hen uit om te 

drinken. 

 

Maar ze zeiden: ‘Wij drinken geen wijn. Onze voorvader Jonadab, de zoon van 

Rechab, heeft ons dat verboden. “Jullie mogen nooit ofte nimmer wijn drinken,” heeft 

hij gezegd, “en jullie kinderen evenmin. Jullie mogen ook geen huizen bouwen, akkers 

inzaaien en wijngaarden planten of bezitten. Jullie moeten voor altijd in tenten wonen; 

alleen dan zullen jullie lang leven in het land waarin jullie verblijven.” Wij zijn onze 

voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, gehoorzaam geweest in alles wat hij ons 

geboden heeft. Wijzelf en onze vrouwen, zonen en dochters drinken nooit wijn, wij 

bouwen geen huizen om in te wonen, wij bezitten geen wijngaarden en geen akkers 

die we inzaaien. Wij hebben altijd in tenten geleefd. Zo zijn wij onze voorvader 

Jonadab gehoorzaam geweest in alles wat hij ons geboden heeft. Dat we nu in 

Jeruzalem zijn, komt doordat koning Nebukadnessar van Babylonië het land is 

binnengevallen. Toen besloten we uit vrees voor de legers van de Chaldeeën en de 

Arameeërs naar Jeruzalem te vluchten.’ 

 

De HEER richtte zich tot Jeremia: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de 

God van Israël: Zeg tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem: Nu kunnen jullie 

leren wat het betekent om naar mijn woorden te luisteren – spreekt de HEER. 

Jonadab, de zoon van Rechab, heeft zijn nakomelingen verboden wijn te drinken. Zij 

hebben het gebod van hun voorvader nageleefd en tot op de dag van vandaag geen 

wijn gedronken. Maar tot jullie heb ik telkens weer gesproken, en jullie hebben niet 

naar mij geluisterd. 

 

Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie met de oproep: Breek met 

je kwalijke praktijken, beter je leven, loop niet achter andere goden aan en dien ze 

niet. Dan zullen jullie blijven wonen in het land dat ik je voorouders en jullie gegeven 

heb. Maar jullie hebben mij niet gehoorzaamd, jullie hebben niet naar mij geluisterd. 

De nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab, hebben het gebod van hun 

voorvader nageleefd, maar dit volk heeft niet naar mij geluisterd.   
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Daarom – dit zegt de HEER, de God van de hemelse machten, de God van Israël: Ik 

zal over Juda en de bevolking van Jeruzalem al het onheil brengen dat ik hun heb 

aangekondigd. Want ik heb tot hen gesproken, maar zij hebben niet geluisterd; ik heb 

hen geroepen, maar zij hebben niet geantwoord.’ 

 

 

Hierna zei Jeremia tegen de Rechabieten: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse 

machten, de God van Israël: Jullie hebben alle geboden van je voorvader Jonadab 

nageleefd, jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. Daarom – dit zegt de HEER 

van de hemelse machten, de God van Israël: Er zullen altijd nakomelingen van 

Jonadab, de zoon van Rechab, zijn die mij dienen.’ 

 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
 
Muziek  Muziek Fantasie in d  

J.P. Sweelinck (1562-1621) 
 
 
Canticum   Lofzang van Maria (uit: Zingt Jubilate, 501)  
 
Refrein (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(allen) 
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Refrein (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
(allen)  2. Want welgevallig zag Hij neer 

op mij, die door zijn nietigheid  

niets anders dan zijn dienstmaagd ben. 

  Refrein (allen) 

 

(noordzijde) 3. Zie, aangebroken is de dag 

dat elk geslacht aan ’t jub’len gaat, 

elk volk mij zalig prijzen zal. 

  Refrein (allen) 

 

(zuidzijde) 4. Want mij nu is geschied, is groot 

wat kan de Almacht niet bij God, 

wiens naam alleen hoogheilig is.  

Refrein (allen) 

 

(allen)  5. Gods heil en zijn barmhartigheid 

zal komen tot het laatst geslacht, 

voor al wie Hem verknocht wil zijn.  

Refrein (allen) 

 

(allen)  6. Wie Hem met trots in ’t hart weerstaan 
laat Hij de kracht zien van zijn arm, 

als heerser slaat Hij hen uiteen.  

Refrein (allen) 

 

(noordzijde) 7. Wie zich verheffen in hun macht, 

Hij haalt ze van hun tronen neer, 

maar wie gering is, beurt Hij op.  

Refrein (allen 

 

(zuidzijde) 8. De Heer verheft wie armoe lijdt 

en schenkt zijn gunst in overvloed; 

de rijken zendt Hij ledig heen.  

Refrein (allen)  
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(allen)  9. Hij gaat zijn dienaar Israël 

met zijn ontferming tegemoet 

indachtig zijn barmhartigheid.  

Refrein (allen) 

 

(allen)  10. Zoals Hij aan de vad’ren sprak, 

aan Abraham en ’t nageslacht, 

zo blijft het in der eeuwigheid.  

Refrein (allen) 

 

 

Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de 

 voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondgebed 
 
 
Stil gebed 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • NLB 369b 
 
 
Avondlied  NLB 261 • Licht, verlaat ons niet  

Kyrie, NLB 301h / m. Suzanne Toolan 
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Zegening 

 
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
Uitleidende muziek Improvisatie 

 
   

 
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. 

 

Agenda vespers Nicolaïkerk  
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Voorganger: ds. Wim Reedijk 

Organist: Berry van Berkum | Cantor: Ko Zwanenburg 

m.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 5, nummer 18 

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

