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Stilte

De kaarsen worden aangestoken

Koorgebed

O come let us sing unto the Lord
Christopher Tambling (1964)
O come, let us sing unto the Lord.
Let us heartily rejoice in the strength of our salvation.
Let us come before his presence with thanksgiving,
And show ourselves glad in him with psalms.
For he Lord is a great God and great King above all gods.
In his hands are all the corners of the earth
and the strength of the hills is also.
The sea is his and he made it and his prepared dry land.
O come, let us worship and fall down
and kneel before the Lord our maker:
For he is the Lord our God,
and we are the people of his pasture
and the sheep of his hand.
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

(allen gaan staan)

Voorbereidingsgebed
V= voorzang, C= cantorij

V. Heer, open Gij mijn lippen
C. en mijn mond verkondigt uw lof
V. Kom, o God mij verlossen.
C. Heer kom mij spoedig helpen
V. Aan Vader, Zoon en Heilige Geest de glorie,
C. nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen
V. Zegent de Heer
C. De Naam des Heren zij geprezen.
Muziek: Thomas Tallis (1505-1585)
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Hymne

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát • NLB 362

De Psalm

Psalm 103
Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
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Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.
De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.
Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Doxologie
Glorie 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.

Korte inleiding op de lezingen

Schriftlezing Eerste Testament
Jezus Sirach 27:30 - 28:7

Magnificat

Magnificat, de lofzang van Maria in Bes
Chant: Charles Villiers Stanford (1852-1924)
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.
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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 maakt groot de Here,
En mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland,
Omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd.
Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten,
Omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Almachtige.
En heilig is zijn naam,
En zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht
voor wie Hem vrezen.
Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm,
En Hij heeft hoogmoedigen
in de overleggingen huns harten verstrooid;
Hij heft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd,
hongerigen heeft Hij met goederen vervuld
en rijken heeft Hij ledig weggezonden.
Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken,
Om te gedenken aan barmhartigheid,
Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen
Voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.
Vertaling: Lucas 1: 46-56
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Schriftlezing Tweede Testament
Romeinen 14: 5b-12

Moment van bezinning

Canticum

Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon
Chant: Charles Villiers Stanford
Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace
according to Thy word:
For mine eyes have seen Thy salvation,
Which Thou hast prepared before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles
and to be the glory of Thy people Israel.
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.
Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede,
naar uw woord,
want mijn ogen hebben uw heil gezien,
dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:
licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid voor uw volk Israël,
de glorie van Israël, uw gemeente!
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.
Vert. Lucas 2: 29-32 (Naardense Bijbel)
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Voorbeden gezongen door de cantorij
V= voorzang, C= cantorij

V.
C.
V.
C.

De Heer zij met U
Ook met u zij de Heer.
Laat ons bidden.
Heer ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze Vader (door allen gesproken)
V= voorzang, C= cantorij

V.
C.
V.
C.
V.
C.
V.
C.
V.
C.
V.
C.
V.
C.

Toon ons Heer, uw barmhartigheid
en geef ons uw zalige hulp
Zegen, Heer, die ons regeren
Verhoor ten dage als wij tot U roepen.
Bekleed uw dienaren met gerechtigheid
en laat uw volk zich in U verblijden.
Heer, red uw volk
en zegen uw erfdeel
Geef vrede, Heer, in onze dagen,
want niemand strijdt voor ons, dan Gij alleen.
God, wil in ons een zuiver hart herscheppen;
ontneem ons uw Heilige Geest niet.
Heer, wil ons gebed verhoren
Laat ons smeken tot U komen.

Collectagebeden
V= voorganger, C= cantorij

V. Barmhartige God, vaste rots voor wie op U vertrouwen,
doe uw erbarmen over ons toenemen,
zodat wij met U als onze Gids
doorheen al de wisselingen van de tijd,
het zicht op uw Rijk bewaren.
Schenk ons dit, Vader, omwille van uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus.
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C. Amen
V. Betrouwbare God, Gij die liefde zijt en liefde geeft,
Gij, bron van ieder waarachtig verlangen,
van elk juist oordeel, van alle goede daden,
Gij, bron en oorsprong van elk gelovig zoeken naar U
en naar de wegen die Gij wijst,
geef uw kinderen de vrede die de wereld hen niet biedt.
Dan is ons hart bereid U in alle eerbied te ontmoeten
en de weg van uw gebod te gaan,
dan zullen wij, bevrijd van vrees voor wie ons dreigt,
ons leven gerust en stil kunnen leven,
door Jezus Christus, onze Heer.
C. Amen
V. Heilige God,
Gij verlicht onze duisternis in Jezus Christus,
onze Heer en Heiland.
Laat uw erbarmen onze afweer zijn
tegen de dreigende duisternis van ongeloof en angsten,
van overmoed en zelfzucht,
de duisternis van eigenwaan en liefdeloosheid.
Dat bidden wij U omwille van de liefde van Hem
die was en die is en die komt, Jezus Christus,
die met U en de Geest, leeft en regeert tot in
eeuwigheid.
C. Amen

Stil gebed

Amen (allen)
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Anthem

Save us, O Lord
Edward Bairstow (1874-1946)
Save us, O Lord, waking, Guard us sleeping,
that awake we may watch with Christ,
and asleep we may rest in peace. Amen.

Voorbeden (gesproken)

(allen gaan staan)

Zingen

De dag, door uwe gunst ontvangen • NLB 248

Zegening

V. Laten wij gaan in vrede:

(zittend luisteren wij naar het orgelspel)
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Orgelspel

Improvisatie

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Muziekfonds.
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om de muziek in de Nicolaïkerk te
laten klinken, ook in de toekomst. U kunt betalen door met uw telefoon de
QR-code te scannen met de QR-reader, de Tikkie-app of met de camera (u
vult zelf het bedrag in). Tevens is overmaken op bankrekeningnr.
NL64RABO0130719498 t.n.v. Wijkgemeente Nicolaïkerk o.v.v. Muziekfonds
mogelijk. Dank u wel voor uw bijdrage!
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Agenda vespers Nicolaïkerk
Zondag 20 september, 17.00 uur • Vesper
Voorganger: ds. Dirk Neven
Organist: Ko Zwanenburg
Zondag 4 oktober, 17.00 uur • Jazzvesper
Voorganger: ds. Johan Plante
Organist: Berry van Berkum
M.m.v. HOT (Het Orgel Trio), Henk Kraaijeveld, zang
en de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer
Jaargang 4, nummer 13

- 12 -

