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Preek van de Leek
Jan Beuving

Organist
Berry van Berkum

Welkom

Zingen

Kom nu met zang en roer de snaren • LB, Psalm 33
Verzen 1 en 2
t. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
m. Straatsburg 1545/Lyon 1547
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2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Korte lezing

Enkele verzen uit Psalm 33

Zingen

LB, Psalm 33: 8
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gebed

Kyrie en Gloria
Gedicht, wordt voorgelezen (als)
God woont in de Fokke Simonszstraat
Willem Wilmink
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Zingen

Eens, als de bazuinen klinken • LB 769
Verzen 1, 2 en 6
t. Tom Naastepad
m. volksmelodie uit Wales

2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
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Lezing uit het Oude Testament
Habakuk 1: 1-11

Zingen

Het klare water van weleer is ijs • Psalm 42½
Verzen 1 en 2
t. Jan Beuving / m. Erik Vlasblom
bij Psalm 42 en 43
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2. Al moet ik in het zwart gekleed op reis
Al voel ik mij door God alleen gelaten
Al is er enkel schaduw in de straten
Al zwijgt mijn God, al sluit het paradijs
Refrein

Toch zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuis gebracht

Lezing uit het Nieuwe Testament
Johannes 3: 31-36

Zingen

Psalm 42½
Vers 3

Al is de hemel nu gehuld in grijs
Er is een land waar alles is geleden
Daar wacht het zachte altaar van de vrede
Daar is mijn God, daar is het paradijs
Refrein

Er zingt een lied in mij dat nooit zal doven
Het leidt mij langs het tij van dag en nacht
De melodie gaat mijn verstand te boven
Maar altijd heeft dat lied mij thuisgebracht

Preek

Improvisatie, uitmondend in
Beloof het me
tekst: Jurrian van Dongen | muziek: Rutger Laan

Credo

Gesproken door Jan
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Gebed

Na het ‘dus blijven wij geloven’ zingt de gemeente
Deze vuist op deze vuist,
deze vuist op deze vuist,
deze vuist op deze vuist,
en zo klim ik naar boven.
tekst: Willem Wilmink | muziek: Harry Bannink

Slotlied

O Jezus, hoe vertrouwd en goed • LB 512
Verzen 1, 5, 6 en 7
t. John Newton – ‘How sweet the Name of Jesus sounds’
v. Willem Barnard / m. Alexander Robert Reinagle

5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
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7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.


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 3 juli, 17.00 uur • jazzvesper
Voorganger: ds. Aline Barnhoorn
Organist: Berry van Berkum
m.m.v. Henk Kraaijeveld en HOT,
Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer
Jaargang 6, nummer 10
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