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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
10 maart 2019       
Een nieuw begin - KIEZEN 
1e zondag van de 40 dagentijd        

 
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Wybe Kooijmans  

 
Orgelspel: Erbarm' dich mein, o Herre Gott  
 
Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel  

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed. 
O: Hij, Zij, die ons oproept tot geloof,  
G: die ons onze plaats wijst in deze wereld. 
O: Goede God, u geeft ons de keuze: 
G: voor of tegen uw aanbod van liefde. 
O: Dat wij uw roep horen en een antwoord weten. 
G: Dat ons hart geloven mag en onze mond belijden: U bent de Enige.  
    AMEN 
 
Psalm 81 vers 1, 11 en 4 

 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN  
 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping klaagt, de aarde huilt –  
akkers en weiden: straks woestijnen,  
het voedsel schaars, de grond vervuild.  
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Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping kreunt, de aarde vraagt:  
gun ons de tijd nog te vermijden  
dat al wat leeft wordt weggevaagd.  
 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping schreeuwt, de aarde zucht –  
hoe konden wij zo bruut ontwijden  
uw werk: het land, de zee, de lucht?  
 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping roept, de aarde smeekt –  
dit is toch niet het eind der tijden,  
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?  
 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping bidt, de aarde hoopt op U, op ons –  
een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt.  
 
tekst: André F. Troost melodie: gezang 488a Liedboek voor de Kerken of  
gezang 310 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk 

 
Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 
 
Lied 536 vers 1, 2, 3 en 4  
 
 
Inleiding op de dienst 
 

De Schriften 
 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 
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Lied:  Wij bidden om een nieuw begin  

 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  

 
Lezing: Romeinen 10:8-13 
Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – 
en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij 
u. 9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de 
dood heeft opgewekt, zult u worden gered.10Als uw hart gelooft, zult u 
rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11Want 
de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er is geen 
onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. 
Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13want er staat: ‘Ieder die 
de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’  
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 
Lied 538 vers 1, 2 en 4  

Lezing: Lucas 4:1-13 
1-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de 
Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de 
proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken 
waren, had hij grote honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God 
bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus antwoordde: 
‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”’5Toen bracht de 
duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik 
alle koninkrijken van de wereld zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht 
over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover 
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding voor mij neervalt, zal 
dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de 
Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en 
zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon 
van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen 
zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun handen zullen zij u 
dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus 
antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de 
duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij 
hem vandaan. 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 
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Lied 317 vers 1, 2  
 
Verkondiging  
 
Orgelspel: Orgelkoraal lied 362 - Wybe Kooijmans 
 
Lied 362 vers 1 en 2  

 

Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst  

 
Gebeden en Gaven  

 

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Cantilene - Flor Peeters 

 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 425  

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel: Toccata -  

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Uitgangscollecte: Kerk in Actie, Voorjaarszending. 
Kerk zijn in woord en daad. 

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend 
bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking 
naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de 
armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) 
taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk 
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wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een 
problematische thuissituatie. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met 
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Info: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 

 

 
Activiteiten deze week 
Dinsdagmorgen 12 maart 
Studiekring over actuele theologische onderwerpen  
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie: 10.00-11.30 uur, Annacentrum, st Annastraat 5, Naarden 
 
Donderdagavond 14 maart 
Naarder Kring 
De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar. We ontmoeten 
elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.  
O.l.v. ds. Lindenburg 
Tijd & locatie: 19.45-22.00 uur, pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50.  
Aanmelding niet nodig, wel gewenst, via vclindenburg@gmail.com.   
 
Vrijdagmiddag 15 maart 
De ontdekkers voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar. 
Ontmoeten, creativiteit, geloof, gesprek, actualiteit! 
Tijd & locatie: 17.00-18.00 uur, kleine zaal Witte Kerk  
 
Komende zondag: 
17 maart 2e zondag van de 40 dagentijd Doopdienst 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en pastor Baptiste Tuin 
 
17 maart Vesper 
RK Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
M.m.v. Sint Vituskoor 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 

mailto:vclindenburg@gmail.com
http://www.pkn-naarden.nl/
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