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Inleidende muziek 
 

Just a closer walk  
Arr. Berry van Berkum 
 
Just for a closer walk    
Just a closer walk with Thee,  
Precious Jesus, hear my plea,  
Daily walking close to Thee,  
Let it be, dear Lord, let it be. 
 
I am weak, but Thou art strong;  
Jesus, keep me from all wrong;  
I'll be satisfied as long 
As I walk, let me walk close to Thee. 
 
Just a closer walk with Thee,  
Precious Jesus, hear my plea, 
Daily walking close to Thee,  
Let it be, dear Lord, let it be. 
 
When my feeble life is o'er,  
Time for me will be no more;  
Guide me gently, safely o'er 
To Thy kingdom shore, to Thy shore. 
To Thy kingdom shore, to Thy shore. 
 
Just a closer walk with Thee,  
Precious Jesus, hear my plea,  
Daily walking close to Thee,  
Let it be, dear Lord, let it be. 
Let it be, dear Lord, let it be. 

 
 
Stilte 
 
 
Aansteken kaars 
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Openingsvers en lofprijzing 
 
  Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(allen gaan staan) 
 
Hymne  Laat komen, Heer, uw rijk • LB 756  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Psalm 124,8 / m. IWVL 
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2. (allen) Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

 
3. (vrouwen) Dat land, het ons vanouds 

vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 

 
4. (mannen Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

 
5. (allen) Dat alle tirannie 

eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 

 
6. (cantorij) Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 

 
7. (allen) Uw schapen zijn in nood, 

uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 

 
8. (allen) De nacht is als een graf, 

ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
 
  

t. Lewis Henley / v. Willem Barnard 
m. Leighton George Hayne 
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De Psalm  Psalm 86 
   Tekst NBV, Psalmtoon III 
 

  Een gebed van David. 

 

(cantorij) Hoor mij, HEER, en antwoord mij, 

ik ben verzwakt en arm. 

Behoed mij, want ik ben u toegewijd, 

red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God. 

Wees mij genadig, Heer, 

heel de dag roep ik tot u, 

verblijd het hart van uw dienaar, 

naar u verlang ik, Heer. 

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, 

uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. 

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. 

In dit uur van mijn nood roep ik u aan, 

want u geeft mij antwoord. 

Geen god is u gelijk, Heer, 

uw daden zijn zonder weerga. 

Alle volken, door u gemaakt, komen 

en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. 

U bent groot, u doet wonderen, 

u alleen bent God. 

Wijs mij uw weg, HEER, 

laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, 

vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. 

U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, 

uw naam voor eeuwig prijzen. 

Want u toont mij uw grote trouw, 

u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 

God, een opstandige bende komt op mij af, 

met geweld bedreigen zij mijn leven, 

zij houden u niet voor ogen. 

U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, 

geduldig, trouw en waarachtig. 

Keer u tot mij en wees mij genadig, 

schenk kracht aan uw dienaar, 

red het kind van uw dienares. 

Geef mij een teken van uw goedheid, 

dan zullen mijn haters verbleken en zien 

dat u, HEER, mij bijstaat en troost.  
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Korte inleiding op de lezing 
 
 
Lezing  Micha 5: 1-8 (vert. NBV) 
 

Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 
in de dagen van weleer. 
Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
en hij brengt vrede. 
Wanneer Assyrië ons land binnenvalt 
en zijn voet in onze paleizen zet, 
zullen wij zeven herders doen opstaan, 
ja, acht vorsten uit mensen gekozen. 
Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, 
met blinkende wapens Nimrod vernietigen. 
Hij zal ons bevrijden van Assyrië 
wanneer het ons land binnenvalt 
en onze grenzen overschrijdt. 
En wat er van Jakob is overgebleven, 
te midden van machtige volken, 
zal zijn als dauw die van de HEER komt, 
als regendruppels op het groen, 
dat niets verwacht van een mens 
en niet naar mensenkinderen uitziet. 
Wat er van Jakob is overgebleven, 
te midden van grote volken, 
zal zijn als een machtige leeuw tussen het wild, 
als een leeuw die de kudde binnendringt, 
een leeuw die vertrapt en verscheurt, 
en er is niemand die hem tegenhoudt. 
Mogen je aanvallers je kracht leren kennen, 
mogen je vijanden worden vernietigd! 
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Trio HOT  Improvisatie Engelsche Fortuyn 
Sweelinck, arr. Van Berkum 

 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
 
Canticum Magnificat, lofzang van Maria 
  Chant: Ko Zwanenburg / tekst Lucas 1: 46-55 

 
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.’ 
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 

 
Gebeden 
 
 
Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de 
 voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’: 
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Avondgebed  Precious Lord, take my hand 
Tekst: Thomas A. Dorsey (1932) 
Arr. Henk Kraaijeveld 

 
(cantorij)  Precious Lord, take my hand, 

Lead me on, let me stand, 
I am tired, I am weak, I am worn; 
Through the storm, through the night, 
Lead me on to the light: 
 
Refrein Take my hand, precious Lord, 

 Lead me home. 
 
When my way grows drear, 
Precious Lord, linger near, 
When my life is almost gone, 
Hear my cry, hear my call, 
Hold my hand lest I fall: 
 
Refrein 
 
When the darkness appears 
And the night draws near, 
And the day is past and gone, 
At the river I stand, 
Guide my feet, hold my hand: 
 
Refrein 
 

 
Stil gebed 
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Gezongen ‘Onze Vader’ • LB 369b 
 
 
  

m. Willem Vogel 
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(allen gaan staan) 
 
 
Avondlied  All night, all day • LB 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iedere regel: eerst voorzang, dan allen) 
 

2. Now I lay me down to sleep, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to keep, 
angels watchin’ over me.  

t. en m. Negro Spiritual 
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3. If I die before I wake, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to take, 
angels watchin’ over me. 
 
Refrein  
All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me. 

 
 
Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
Uitleidende muziek  

 

Improvisatie over een thema van John Coltrane 

 
   

 
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!  
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Agenda Nicolaïkerk  
 
▪ Zondag 30 oktober, 17.00 uur • cantatevesper 

In het kader van de herdenking van de Reformatie 
Voorganger: ds. Hans Koops | Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. Paulien van der Werff (sopraan), Anne-Marieke Evers (alt), 
Bram Trouwborst (bas), Cappella di San Nicolaï en Vespercantorij 
Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 
Muziek: Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79, J.S. Bach 

 

• Zaterdag 22 oktober, 15.00 uur | NicolaikerkUtrecht900 
‘Ik zou wel eens willen weten’; een programma rond Jules de Corte 
Met The Gents o.l.v. Annemieke van de Ven, Bert van den Brink, piano, 
Henk Kraaijeveld, bariton 

 

• Zaterdag 19 november en zaterdag 26 november, 20.15 uur | Utrecht 900 
Koor- en orgelcomposities uit de afgelopen 900 jaar 
o.a. Première van een nieuwe compositie van Dianne Verdonk 
Koor NEXT o.l.v. Fokko Oldenhuis, Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, 
orgel en het Mare Kwartet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze vesper maakt deel uit van het 
programma ‘Nicolaïkerk Utrecht 900’. 
Op de website       
NicolaikerkUtrecht900 vindt u de 
verrassende en gevarieerde agenda, 
met o.a. ‘Preek van de leek’, 
‘Monuments of Sound’, het ‘Utrecht te 
Deum’ van Händel’. En nu u er toch 
bent, loop even langs de vaste 
tentoonstelling, waarover uitgebreide 
informatie te vinden is op de website. 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 6, nummer 14 

https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/
http://www.nicolaiconcerten.nl/
https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/

