
 

Voorganger 

ds. Aline Barnhoorn 

 
Organist  

Berry van Berkum 

 
M.m.v. 

HOT (Het Orgel Trio)  
Steven Kamperman • klarinet, Dion Nijland • contrabas 

en Berry van Berkum • orgel 

Henk Kraaijeveld • zang 

Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 

Liturgie jazzvesper 
zondag 3 juli 2022 

 



 

- 2 - 

Stilte 
 
 
Inleidende muziek 
 

Improvisatie 
 
 
Aansteken kaars 
 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
 
Hymne  Uit het wachten komt de vonk • LB 684 
 
 
De Psalm  Psalm 25 
   Vertaling: NBV • Chant: Ko Zwanenburg en Berry van Berkum 
  

(cantorij) Van David. 

Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want u bent de God die mij redt, 
op u blijf ik hopen, elke dag weer. 
Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 
aan uw liefde door de eeuwen heen. 
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij 
en laat uw goedheid spreken, HEER. 
Goed en rechtvaardig is de HEER: 
hij wijst zondaars de weg, 
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, 
hij leert hun zijn paden te gaan. 
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Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, 
omwille van uw naam. 
Aan wie in ontzag voor hem leven, 
leert de HEER de rechte weg te kiezen. 
Hun leven verloopt in voorspoed 
en hun kinderen zullen het land bezitten. 
De HEER is een vriend van wie hem vrezen, 
hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 
Ik houd mijn oog gericht op de HEER, 
hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
Keer u tot mij en wees mij genadig, 
ik ben alleen en ellendig. 
Mijn hart is vol van angst, 
bevrijd mij uit mijn benauwenis. 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, 
vergeef mij al mijn zonden. 
Zie met hoe velen mijn vijanden zijn, 
hoe ze mij dodelijk haten. 
Behoed mij en bevrijd mij, 
maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. 
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, 
op u is mijn hoop gevestigd. 
God, verlos Israël, 
verlos het van al zijn angsten. 

 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
 
Lezing  11:19-26 
 
De gemeente in Antiochië 
De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de 
dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, 
maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten 
en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar 
echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. 
De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en 
zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente 
in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden.   
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Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had 
bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn 
en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, 
die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de 
Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en 
toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang 
kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van 
mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden 
genoemd. 

 

Canticum Magnificat, Lofzang van Maria 

 
1. Magnificat anima mea Dominum. 
 
HOT 
2. Et exultavit Spiritum meus in Deo 
salutari meo. 
 
Cantorij 
3. Quia respexit humilitatem ancillae 
suae: ecce enim ex hoc beatam me 
dicent omnes generationes. 
 
HOT 
4. Quia fecit mihi magna qui potens 
est: et sanctam nomen eius. 
 
Cantorij 
5. Et misericordiae ejus a progenie in 
progenies timentibus eum. 
 
HOT 
6. Fecit potentiam in brachio suo: 
dispersit superbos mente cordis sui. 
 
Cantorij 
7. Deposuit potentes de sede: 
et exaltavit humiles. 
 
HOT 
8. Esurientes implevit bonis: 
et divites dimisit in anes. 
 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
 
 
verrukt is mijn geest om God, mijn 
Verlosser. 
 
 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige 
dienstmaagd: van nu af prijst ieder 
geslacht mij zalig. 
 
 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 
 
 
Barmhartig is Hij tot in lengte van 
dagen voor ieder die Hem erkent. 
 
 
Hij doet zich gelden met krachtige 
arm, vermetelen drijft hij uitéén; 
 
 
machtigen haalt Hij omlaag van hun 
troon, eenvoudigen brengt Hij tot 
aanzien; 
 
behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige 
handen. 
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Cantorij 
9. Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiiae suae. 
 
HOT 
10. Sicut locotus est ad patres 
nostros, Abraham et semini eius in 
seaucula. 
 
Cantorij 
11.Gloria Patri et Filio, et Spiritui 
Sancto. 
 
HOT 
12. Sicut erat in principio, et nunc et 
semper, et in saecula saeculorum. 
Amen 

 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
zijn milde erbarming indachtig; 
 
 
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor 
altijd. 
 
 
Eer 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 

 
 
Moment van bezinning  
 
 
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 
 

 
(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: 
Refrain 
 
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: 
 
Refrain 
 
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: 
 
Refrain 

 
 
 
Stil gebed 
 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • LB 369b 
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Avondlied  Night has fallen (Engelse versie) • LB 257 
 
 
 
Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
 
 
Uitleidende muziek  

 

Improvisatie 

 
   

 
 



 

 

Collectedoel 
 

Muziekfonds: 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! 

 

 
Doneer bij voorkeur digitaal: 

- scan de QR-code met uw telefoon 

- of doneer via de Nicolaïkerk-app, icoontje ‘geven’. 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
Agenda vespers Nicolaïkerk  
 
▪ Zondag 7 augustus, 17.00 uur 

Voorganger: ds. Johan Plante 
Organist: Karel Demoet 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 

 
 
 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 6, nummer 11 

www.nicolaikerkutrecht900.nl  

https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Onze%20kerk%20app%20is%20live.pdf
http://www.nicolaikerkutrecht900.nl/

