
Grote of Sint Vituskerk Naarden 
 Zondag 22 december 
        Vierde adventszondag 

       ‘Het wordt weer licht’ 
 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelspel: Nun komm', der Heiden Heiland  BWV 659 -  
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 
Voorbereiding 
 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel en de vierde adventskaars 
 
Drie kaarsjes zijn aan ’t branden, 
Het is een mooi gezicht. 
Het vierder kaarsje wil ons zeggen; 
Kijk maar goed, het wordt weer licht. 

         Allen gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Heilige God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
 Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
G: Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
 Kom met uw rijk in ons midden. 
O: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen, 
 dag in, dag uit. 
G: Amen. 
 



Aanvangspsalm: Psalm 130 vers 3 en 4  
         Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 
 
Gezang 446 vers 1, 2, 3, 4 en 5  

De Schriften 
Groet 
 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag 
 
Zingen van het projectlied:  ‘Jij bent licht voor de wereld’ couplet 1, 2, 3 en 4 
 

De kinderen mogen vervolgens naar de nevendienst gaan. 
 
Lezing uit het Oude Testament:  Jesaja 7: 10-17 
 
Gezang 125 vers 1, 3 en 5  Liedboek voor de kerken 1973  

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 1: 18-25 
 
Gezang 460 vers 1, 4, 5 en 6  
 
Verkondiging 

Orgelspel: Mit Ernst, o Menschenkinder -  
 
Gezang 455 vers 1, 2, 3 en 4  
 
De kinderen kom terug uit de nevendienst, terugkoppeling van het adventsproject. 

 
Gebeden en gaven 

 
Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
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Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel : Inleiding over lied 454   

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

Slotlied Gezang 454 vers 1, 2, 3, 4 en 5  

Zegen, met gezongen ‘Amen’. 

Orgelspel: Macht hoch die Tür -  

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:  C’est la Vie huis ‘t Gooi 
Het C’est La Vie huis is een bijna-thuis huis waar ongeneeslijk zieken in de laatste 
levensfase zorg, warmte en aandacht krijgen. In een kleinschalige huiselijke 
woonomgeving in Naarden zetten vrijwilligers en professionals zich in om de 
gasten en hun naasten te ondersteunen in deze moeilijke periode.  
Hierdoor ontstaat er rust en ruimte ook voor de mantelzorgers, om bezig te 
kunnen zijn met de zaken die belangrijk zijn. Wij halen de ‘zorgen om de zorg’ uit 
de relatie. Wij werken samen met (huis)artsen, thuiszorgorganisatie Buurtzorg en 
andere zorgverleners zodat de zorg op elkaar aansluit en optimaal is. 
Info: www.cestlaviehuis.nl 

Komende diensten 

Vanavond 22 december  Adventsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
M.m.v. Margo Fontijne, viola da gamba 
 
Dinsdag 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 
 
Woensdag 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 en trompettist Edward de Bode 
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Zondag 29 december  
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg  

Dinsdag 31 december Eindejaarsvesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

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 

 

Voor in de agenda 
Ook dit jaar willen wij graag in januari een viertal avonden organiseren rond 
gedichten. U bent welkom op de volgende avonden: donderdag 9 januari, 
donderdag 16 januari, donderdag 23 januari en donderdag 30 januari. 
Telkens om 20.15 uur, bij ons thuis: Koningin Wilhelminalaan 36, Naarden. 
We hebben weer vier dichters geselecteerd. Alle vier mensen die een apart geluid 
laten horen. Allereerst Johan dèr Mouw, die onder het pseudoniem 'Adwaita' 
verzen schreef over de eenheid van al het bestaande: oosterse wijsheid in een 
Hollands jasje, vaak bepaald vermakelijk. Heel serieus daarentegen is Gerrit 
Achterberg, die in de vooroorlogse jaren begon te schrijven, vaak over 'de 
gestorven geliefde'. Jarenlang gold hij als de grootste dichter van Nederland. Een 
jongere dichter was Joost Zwagerman, die tegendraadse, stevige poëzie schreef. 
Maar na zijn dood verscheen tot ieders verrassing een bundel met mystieke, 
religieuze verzen van hem. En tenslotte de laatste 'Dichter des Vaderlands', Ester 
Naomi Perquin, die scherp commentaar kan leveren op de hedendaagse 
samenleving,— in verzen. 
Iedereen die dit programma wil meemaken, is van harte welkom. Wilt u zich 
echter (in verband met de praktische organisatie) wel even van te voren opgeven? 
Jan Peter en Marty Schouten-Reijerse tel. 035-6948871  

e-mail: schoutenjanpeter@gmail.com 
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www.pkn-naarden.nl  Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

