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Stilte

Inleidende muziek
Rejoice in the Lord always
Christopher Wiggins (1956)

Rejoice in the Lord always: and again I say, rejoice.
Let your moderation be known unto all people.
Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals:
wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
Vert. Filippensen 4: 4-5

Aansteken kaars

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

Inleiding op de Psalm

Psalm 56

Vertaling: NBV • Chant: Christiaan Winter
Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de
verte. Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat
hadden gegrepen.
Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij,
de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.
Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag,
en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
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wat kan een sterveling mij aandoen?
Hun woorden krenken mij de hele dag,
tegen mij zijn hun boze plannen gericht.
Ze wachten hun kans af
en bespieden mijn gangen,
loerend op mijn leven.
Gaan zij hun straf ontlopen?
Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer!
Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat het niet alles in uw boek?
In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden,
want dit weet ik: God staat mij terzijde.
Op God, wiens woord ik prijs,
op de HEER, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een mens mij aandoen?
Aan u, God, heb ik geloften gedaan,
met dankoffers wil ik u betalen,
u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,
mijn voet voor struikelen behoed.
Nu kan ik wandelen onder Gods hoede
in het licht van het leven.

Lezing

Deuteronomium 10: 12-22
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u
vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die
hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn
geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal
het u goed gaan. De HEER, die vrij kan beschikken over de
hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft,
heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle
volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! Besnijd daarom uw
hart en wees niet langer halsstarrig. Want de HEER, uw God, is
de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de
ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des
persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en
wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet
hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met
liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in
Egypte. Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees
hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.
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Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke
grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht: met
zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar
nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!

Moment van bezinning

Canticum

Magnificat
Denis Mason

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 na het door de
voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’:

Avondgebed
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Stil gebed
Gezongen ‘Onze Vader’ • NLB 369b

Avondlied

De dag, door uwe gunst ontvangen (NLB 248)
t. John Ellerton / v. Jacqueline van der Waals
m. Clement Cotteril Scholefield

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
4. Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.
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Zegening

V. Laten wij gaan in vrede:

Uitleidende muziek
Improvisatie

-7-

Collectedoel
De collecte is bestemd voor de 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
Zondag 16 mei, 17.00 uur
Voorganger: ds. Hetty Brederoo
Cantor-organist: Ko Zwanenburg
M.m.v. zangers van de Vespercantorij Nicolaïkerk

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer
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