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Stilte

Inleidende muziek
Wie schön leuchtet der Morgenstern (I)
Bert Matter (1937)

Aansteken kaars

Openingsvers en lofprijzing
Onze hulp is in de naam van de Heer • NLB 194

Hymne

De Psalm

NLB 513 • God heeft het eerste woord

Psalm 87
Chant: Herbert Murrill (1909-1952)

Van de Korachieten. Een Psalm, een lied
Wat op de heilige bergen Hij stichtte,
de poorten van Sion, de Heer verkiest ze
boven al de woningen Jacobs.
’t Is groots, o Godsstad,
hetgeen van u gezegd wordt!
Rahab en Babel reken Ik bij wie mij kennen,
en zie, Filistea en Tyrus, Ethiopië tevens:
één die daar is geboren!”
Ja, men zegt van Sion:
“De één voor de anderi is daar geboren!”
Dan zingt eenieder het uit en danst in den ronde:
“Bij U ontspringen al mijn bronnen!”
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Aan de Vader en de Zoon zij glorie,
de heilige Geest gelijke ere,
zoals het was in het begin,
zo nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Korte inleiding op de lezing

Lezing

Jesaja 43:1-7
Maar nu,
zo heeft gezegd de Ene,
die jou schiep, o Jakob,
die jou vorm gaf, Israël:
vrees niet, want ik heb je verlost,
ik heb je bij je naam geroepen,
jij bent van mij!
Wanneer je oversteekt door het water
ben ik bij je,
of door rivieren,
die zullen je niet overspoelen;
wanneer je moet gaan door een vuur
zul je niet worden verschroeid,
geen vlam zal je verbranden.
Want
ik ben de Ene, je God,
Israëls Heilige, je redder;
als zoenoffer voor jou gaf ik Egypte prijs,
Koesj en Seva in jouw plaats.
Sinds je kostbaar bent geworden in mijn ogen
en geëerd, en ík je heb liefgekregen,geef ik mensen prijs in plaats van jou,
natiën in plaats van jouw ziel!
Vrees niet, want met jou ben ik,uit Zonsopgang laat ik je zaad aankomen,
uit Avondland laat ik je samenstromen.
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Ik zal tot het noorden zeggen: geef op!,
en tot het zuiden: verhinder ze niet!,
laat mijn zonen van verre komen,
mijn dochters van het einde der aarde,
ieder die genoemd is naar mijn naam
en die ik heb geschapen voor mijn glorie,heb gevormd, ja gemaakt heb!

Moment van bezinning

Canticum

Magnificat (de lofzang van Maria)
William Byrd (c.1540-1623)

My soul doth magnify the Lord,
And my spirit rejoiceth in God my Saviour.
For He hath regarded the lowliness of His handmaiden.
For behold,
from henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty hath magnified me,
And holy is His Name.
And His mercy is on them that fear Him,
Throughout all generations.
He hath shewed strength with His arm,
He hath scattered the proud
in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat,
And hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things,
And the rich He hath sent empty away.
He remembering His mercy hath holpen His servant Israel,
As he promised to our forefathers,
Abraham and his seed, for ever.
(doxologie)
Glory be to the Father,
And to the Son,
And to the Holy Ghost;
As it was in the beginning,
Is now, and ever shall be,
World without end. Amen
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Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn 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 vereert.
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:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.
Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vertaling: Lucas 1, 46-56

Gebeden

Voorbeden

na iedere intentie zingt de gemeente het door de
voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’:
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Avondgebed
Salva nos
Giustino della Zaina (Lucca, ca. 1620)

Salva nos domine vigilantes,
custodi nos dormientes,
ut vigilemus cum Christo,
et requiescamus in pace.
Bewaar ons, Heer, als wij waken,
bescherm ons als wij slapen,
opdat wij waken met Christus
en rusten in vrede.

Stil gebed
Gezongen ‘Onze Vader’ • NLB 369b

Avondlied

NLB 267 • Wees bij ons een geleide

Zegening
V. Laten wij gaan in vrede:
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Uitleidende muziek
Wie schön leuchtet der Morgenstern (II)
Bert Matter

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de diaconie.
Digitaal kunnen giften overgemaakt worden via het giftenformulier:
http://pgu.nu/nicolaikerkcollecte of via het formulier op de ‘doneerpagina’ op de website van
de Nicolaikerk: www.Nicolaikerk.nl/Collecte.

Agenda vespers Nicolaïkerk
Zondag 17 januari, 17.00 uur
Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Karel Demoet

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer
Jaargang 5, nummer 1

