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Stilte 
 
 
Inleidende muziek 
 
 Zum Abendsegen 
 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 

Herr, sei gnädig unserm Flehn, 
und erfülle uns mit deinem Geist; 
Herr, sei gnädig 
und schreib in unser Herz dein Gebot. 
Herr, erhör uns! 

 
 
Aansteken kaars 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
 Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
 
Hymne Om voor elkaar • LB 973 
 
(allen gaan zitten) 
 
 
De Psalm Psalm 18 • Heer, U heb ik lief • LB 18a 
 (gezongen door de cantorij)  
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Korte inleiding op de lezing 
 
Lezing Matteüs 20: 1-16a (vert. NBV) 
 
Muziek  Es ist das Heil uns kommen her 
 Johannes Brahms (1833-1897) 
 

Es ist das Heil uns kommen her 
Aus Gnad und lauter Güte. 
Die Werk, die helfen nimmermehr, 
Sie mögen nicht behüten. 
Der Glaub sieht Jesum Christum an, 
Der hat g'nug für uns all getan, 
Er ist der Mittler worden. 

 
Moment van bezinning 
 
(allen gaan staan) 
 
Canticum Magnificat, de lofzang van Maria 
 Herbert Sumsion (1899-1995) 
 

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,  
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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, 
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) 

 
(allen gaan zitten) 
 
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 • LB 369b 
 
Avondlied Licht verlaat ons niet • LB 261 
 
Zegening V. Laten wij heengaan in vrede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitleidende muziek  
 
 Es ist das Heil uns kommen her  
 M. Reger (1873-1916) 
 

   
Collectedoel 

 
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 of door de QR-code te scannen met de QR-
reader, de Tikkie-app of de camera. Dank u wel voor uw bijdrage! 

 

 
Agenda vespers Nicolaïkerk 
 
▪ Zondag 5 maart, 17.00 uur 

Voorganger: drs. Hendrie van Maanen 
Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
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