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Stilte 
 
 
Inleidende muziek (cantorij) 
 

Hail, gladdening Light 
John Stainer (1840-1901) 

 
Hail gladdening Light, of his pure glory poured 
who is the immortal Father, heavenly, blest, 
Holiest of Holies, Jesus Christ, our Lord. 
Now we are come to the sun's hour of rest, 
the lights of evening round us shine, 
we hymn the Father, Son, and Holy Spirit divine. 
Worthiest art thou at all times to be sung 
with undefiléd tongue, 
Son of our God, Giver of life, alone; 
therefore in all the world thy glories, Lord, we own. 

 
 
Aansteken kaars 
 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Hymne  Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen • LB 766 
 
 
De Psalm  Psalm 48 
   Vertaling: NBV • Chant: John Goss (1800-1880) 
  

(cantorij) Een lied, een psalm van de Korachieten. 

Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. 

In de stad van onze God, op zijn heilige berg 

– schone hoogte, vreugde van heel de aarde, 

Sionsberg, flank op het noorden, 

zetel van de grote koning –  
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in haar vesting weet men: 

God is onze burcht. 

Koningen sloten zich aaneen, 

samen trokken zij ten strijde. 

Maar wat zij zagen, verbijsterde hen, 

verschrikt namen zij de vlucht. 

Een siddering greep hen daar aan, 

zoals krampen een barende vrouw, 

zoals de oosterstorm inbeukt 

op schepen uit Tarsis. 

In de stad van de HEER van de hemelse machten, 

in de stad van onze God, 

hebben wij gezien wat wij hadden gehoord: 

God houdt haar voor eeuwig in stand. sela 

In uw tempel, God, 

gedenken wij uw blijken van trouw. 

Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem 

tot aan de einden der aarde, 

uw rechterhand is vol van gerechtigheid. 

De Sionsberg verheugt zich, 

de steden van Juda juichen 

om uw rechtvaardige daden. 

Ga rond Sion, trek eromheen, 

tel zijn torens. 

Bezie met aandacht zijn muren, 

bewonder zijn vesting 

en vertel aan uw nageslacht: 

‘Zo is God, 

onze God, nu en altijd, 

hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’ 

 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
 
Lezing  Openbaring 21: 9-27 
 
 
Moment van bezinning  
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Canticum Magnificat (de lofzang van Maria) in D 
Herbert Howells (1892-1983) 

 
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 

 
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,   
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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 

 
 
Stil gebed 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • LB 369b 
 
 
(allen gaan staan)  
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Avondlied  O Heer mijn God, ook deze nacht • LB 243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Om Christus’ wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 
 
3. Neem mij de last van doodsangst af, 
dat ik te ruste ga in ’t graf. 
Leer mij te sterven dat ik mag 
vrolijk verrijzen op uw dag. 
 
4. Is deze arbeidsdag voorbij, 
dat mij de slaap een balsem zij. 
Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht 
als een die graag zijn dienst verricht. 
 
(vanaf vers 5 in canon) 
 
5. Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
geef dat uw Geest mij vergezelt. 
Laat mij niet raken in de macht 
der boze geesten van de nacht. 

  

t. Thomas Ken / v. Willem Barnard 
m. Thomas Tallis/Ravenscroft’s Psalter 1621 – Tallis‘Canon 
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6. De dromen gaan hun eigen weg, 
neem Gij het duister dreigen weg. 
Verjaag de wolven van uw schaap, 
want ik ben weerloos als ik slaap. 
 
7. Loof God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen open doet! 

 
 
Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
 
Uitleidende muziek  

 
Passacaglia 
Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
 
 

   
 
  



 

- 8 - 

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. 

 
Doneer bij voorkeur digitaal: 
- scan de QR-code met uw telefoon 
- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 
 

 
 
 

Agenda vespers Nicolaïkerk  
 
▪ Zondag 4 september, 17.00 uur 

Voorganger: ds. Idelette Otten 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 
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https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf

