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Opening 

 

 

Zingen    Pak maar m’n hand 

Tekst en muziek: Nick en Simon 

 

kijk maar naar de huizen om je heen 

ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen 

en zitten nu er geen vleugels aan een vogel 

vliegt het toch nooit ergens heen 

ook al krijg je nog zo vele kansen 

en gaat er altijd eentje mis 

en doordat je mijn gezang kunt horen 

weet je ook wat stilte is 

 

Refrein 

want het een kan niet zonder het ander 

pak maar m'n hand 

stel niet teveel vragen 

je kunt niet als enige de wereld dragen 

pak nou maar m'n hand 

laat mij de weg wijzen 

er is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt 

bewijzen 

maar je kunt het niet alleen 

 

als je weer een wedstrijd hebt verloren 

en je voelt je niet zo fijn 

weet dan dat je extra goed moet zaaien 

wil de oogst wat beter zijn 

maar je vind de hulp zo overbodig 

want je weet het zelf zo goed 

toch heb je je naaste mensen nodig 

die vertellen hoe het moet 

 

Refrein 
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Kyrie  Heer, ik zie je niet 

Tekst: Lily Monori van Dijken 

 

Heer 

 

Ik zie je niet 

voel je niet 

hoor je niet. 

 

Zegen mij 

als ik je nodig heb 

ik praat met je. 

 

Vergeef me 

als ik vloek  

maar toch 

waak je 

dag na dag 

over mij 

je zorgt voor me. 

 

Ik leef 

ik adem 

kan eten 

ik ben gezond 

ik voel me goed 

geloof 

in mezelf. 

 

Zingen  Gloria • 'k Stel mijn vertrouwen (canon) 

 

1. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
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2. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 

 

Lezing   Exodus 1 en Exodus 2: 1-15 (bijbel.eo.nl) 

 

Geboorte van Mozes  

Mozes wordt geboren in het Egypte (van de 13e eeuw voor Christus). 

Het is meer dan 400 jaar geleden dat Jozef onderkoning werd. Het 

volk Israël is sterk gegroeid en de Farao ziet de Hebreeërs als een 

bedreiging. Het joodse volk wordt ingezet als dwangarbeiders in de 

ambitieuze bouwprojecten van de Farao. Net geboren joodse 

jongetjes worden gedood om zo de groei van het volk tot stilstand te 

brengen. 

 

De prins van Egypte (0-40 jaar) 

Mozes wordt de eerste drie maanden van zijn leven verborgen 

gehouden en uiteindelijk als laatste redmiddel in een biezen mandje 

in de Nijl gelegd. De dochter van de Farao vindt de jonge Mozes en 

ontfermt zich over hem. De jonge Mozes wordt opgevoed aan het hof 

van de Farao.  
 

Lezing   Lukas 2: 1-20 (bijbel.eo.nl) en Matteüs 2: 1-12 (bijbel.eo.nl) 

 

Jozef en Maria naar Bethlehem 

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt. Hij 

wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de 

eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de 

provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats 

waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. 

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar 

Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David 

kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. 

Maria zou met Jozef trouwen, en ze was zwanger. 
  

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/mozes-de-prins-van-egypte#:~:text=De%20levensloop%20van%20Mozes%20valt%20grofweg%20uiteen%20in,wordt%20opgevoed%20aan%20het%20hof%20van%20de%20Farao.
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-bijbelverhalen-van-kerst
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-bijbelverhalen-van-kerst
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Jezus wordt geboren 

Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het 

was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, 

en legde hem in een voerbak voor dieren. Want er was voor hen 

nergens plaats om te slapen.  

 

Wijze mannen zoeken een kind 

Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in 

Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze 

vroegen aan de mensen in Jeruzalem: 'Waar is de koning van de 

Joden die kortgeleden geboren is? Wij hebben zijn ster gezien. Die 

kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe 

koning te eren'.  

 

Muziek   Stay with Me Till the Morning •Vicky Brown 

Door Annemieke Peene 

 

Goed en Kwaad  Exodus 1: 15-17 (debijbel.nl) 

 

De Farao laat de jongetjes doden 

Op een dag liet de farao de Israëlitische vroedvrouwen bij hem 

komen. Zij heetten Sifra en Pua. Hij zei tegen hen: ‘Als een Israëlische 

vrouw een kind krijgt, moet je goed opletten. Als het een jongetje is, 

moet je hem doden. Als het een meisje is, mag ze blijven leven. Maar 

de vroedvrouwen deden niet wat de farao gezegd had. Ze lieten de 

jongetjes leven. Want ze hadden eerbied voor God. 

 

Muziek  Zdes’ Khorosho • Rachmaninoff 

Door Annemieke Peene 

 

Preek  Wat Gij niet wilt dat U geschiedt,  

doe dat ook een ander niet 

 

Matteüs 7: 12 (bijbel.eo.nl)  

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/EXO.1/Exodus-1
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/7
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Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op 

grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, 

en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen 

worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of 

zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je 

tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang 

je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de 

balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de 

splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi parels niet voor de 

zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren 

en jullie verscheuren. 
 

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 

zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en 

wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er 

iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een 

steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie 

dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, 

hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven 

aan wie hem daarom vragen. Behandel anderen dus steeds zoals je 

zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de 

Profeten.  

 

 

Credo  Heb uw naaste lief 

 

 

Collectedoel Ronald McDonald Huis Utrecht  

 

 

 

 

 

 

 

Muziek  The Black Eyed Peas • Where is the love 

  

https://www.kinderfonds.nl/huis-utrecht
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Zingen  Welk een vriend is onze Jezus 

 

1. Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan. 

Welk een voorrecht dat ik door Hem, 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer, 

juist omdat wij 't al niet brengen, 

in 't gebed tot onze Heer. 

 

2. Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg. 

Dierb're Heiland, onze toevlucht, 

Gij zijt onze hulp en borg. 

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer, 

in Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Wegzending  

 

Gebed  Onze Vader die in de hemelen zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede 

Op aarde zoals in de hemel 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij aan anderen vergeven 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van de boze 

 

Want van U is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid 

Amen  
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Muziek  Bob Marley • One love 

 

Muziek  Concerto a-Moll, deel 1(nach dem Concerto a-Moll  

van Antonio Vivaldi), BWV 593 • J.S. Bach (1685-1750) 
 

   

Agenda Nicolaïkerk  
 
• Donderdag 20 oktober, 19.45 uur | NicolaikerkUtrecht900 

Monument of Sound: Jacob van Eyck. Kaarten via www.klassiekemuziek.nl  

 

• 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. Klik hier voor kaartverkoop. 

 

▪ 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 

 

• Zondag 6 november, 17.00 uur • vesper 

 

• Dinsdag 8 november 13.00 uur | NicolaikerkUtrecht900 
Lezing Vrede van Utrecht en uitvoering Utrecht Te Deum G.F. Handel 
Kaarten via www.klassiekemuziek.nl  
 

• 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’, 

‘Monument 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 
Digitale versie van de liturgie: NicolaikerkUtrecht900 

https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/
http://www.klassiekemuziek.nl/
https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/ikzouweleenswillenweten-nicolaikerk
https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/
http://www.klassiekemuziek.nl/
http://www.nicolaiconcerten.nl/
https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/
https://www.nicolaikerkutrecht900.nl/programma/
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