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    Grote of Sint Vituskerk Naarden 

   15 december 2019  - 3e Advent  

  Gaudete (Verblijdt u!) 

 
KINDERPROJECT DROOM VAN LICHT >  

Droom van BEVRIJDING 
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel: Wybe Kooijmans  
 
Orgelspel  
 
Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de derde adventskaars met kinderen 
 
Twee kaarsjes staan te branden. Maar kijk, er is nog plek voor meer. 
Het derde kaarsje laat ons voelen; God maakt het goed, steeds weer. 

 
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: Goede God, u hebt ons het leven gegeven, 
G: en u bent om ons heen als een beschermende wal. 
O: Zo kwetsbaar als wij mensen zijn, 
G: zo sterk bent u in de kracht van uw Geest. 
O: Wij dromen van licht voor iedereen en al het leven op deze aarde. 
G: Wij dromen ervan dat u mensen in de vrijheid stelt. 
O: Wij prijzen uw naam, u die licht en leven bent.  
G: Amen.  
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Psalm 103c vers 1 en 5  

Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  
 
Het gebed wordt besloten met een tekst 
 
Lied: 158b – 2x  

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 
 
 
Kinderstapellied vers 1, 2 en 3 plus refrein   

 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 

 
Lezing: Jesaja 35:1-7+10 
1De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 2als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde.  De woestijn tooit zich met de luister van de 
Libanon,  
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.  
Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. 
3Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. 
4Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet,  
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
5Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. 
6Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. 
7Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. (…) 
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10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.  
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 
Lied 446 vers 1, 3 en 5  

Lezing: Mattheus 1:18-25 

18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 
uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde 
haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te 
verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de 
Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te 
nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een 
zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.’ 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de 
profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, 
en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met 
ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: 
hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met haar 
voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 

Lied 125 vers 1, 2, 3, 4 en 5  

 

Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Lied 450 vers 1, 2 en 3  
 

Kinderen komen terug uit  Kindernevendienst en Kinderopvang 
 

Gebeden en Gaven  

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 
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Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Lied 441 vers 1, 4, 10  

Zegen 

Allen: Amen 

Orgelspel 

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: Bloemenfonds 

 
Het Kinderlied is van 1e advent t/m Kerstochtend een stapellied,  
“Jij bent licht voor de wereld”. 

Het Lied van de maand is lied 446 “Zijt gij waarop de wereld wacht” n.a.v. de tekst 
in Mattheus 11:2-6. In de eerste twee regels klinkt de vraag die Johannes de Doper 
vanuit de gevangenis aan Jezus stelt.  Daarmee klinkt de vraag van ons allen in de 
adventstijd: “Bent u het, Heer, waarop wij wachtten - toen en nu?”. In de oneven 
verzen is de vraag van Johannes uitgebreid n.a.v. zijn en onze verwachting. In de 
twee even verzen wordt uitgebreider het antwoord van onze Heer uit de tekst 
weergegeven. 
 
Vanavond: Volkskerstzang 
Grote of Sint Vituskerk – 19.00 uur, kerk is open vanaf 18.30 uur 
Overdenking: ds. P.J. Viveen-Molenaar 
M.m.v. organist Wybe Kooijmans, Muziekvendel Nardinc  
en het Kroonkoor o.l.v. Marco de Jong 
 
Activiteiten deze week 
Maandag 16 december 
Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur, Kerstviering  
Tijd & locatie: 12-16.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden  
 
Donderdagmorgen 19 december 
De Veste-viering 
O.l.v. dhr. Toon van Dijk 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 
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Komende diensten 
22 december 
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

22 december  Adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
M.m.v. Margo Fontijne, viola da gamba 
 
24 december Kerstnachtdienst 
Grote of Sint Vituskerk – 22.30 uur 
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg 
M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters en organisten Wybe Kooijmans  
en Dirk Out, alsmede Edward de Bode en Gerben Kralt op trompet 
 
25 december 1e Kerstdag 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th Heuvelman 
M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters, trompet en orgelmuziek 
 

26 december Orgelconcert Toegang €12.50/€10.00 

Door Wybe Kooijmans, Grote of Sint Vituskerk –15.30 uur 

met medewerking van het Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v. Thijs Kramer  

Solisten: Joke Baardman, sopraan en Paul Houba, bas  
Het programma bestaat o.a. uit 
J.S. Bach uit: Wei nachtsoratorium –  
BWV 248 Brich an, o schönes Morgenlicht 
F. Mendelssohn, Cantate Vom Himmel hoch, da komm ich her.  

J. Rutter, Angels Carol  

R. Vaughan, Williams O little Town of Bethlehem 

 

 

www.pkn-naarden.nl  Facebook: protestantsegemeentenaarden 

http://www.pkn-naarden.nl/

