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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
  Zondag 16 mei 2021 
 

7e zondag van Pasen - ‘Wezenzondag’ 
Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
M.m.v. Henriette Bout 
 
Orgelspel: Pastorale - Reinberger (Orgelsonate nr. 12)  
Wybe en Henriette: Pastorale - Rheinberger (nr. 4)   
 
Welkom, aansteken van het licht op tafel         

Allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: 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. 
V: 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. 

        Allen gaan zitten 
Gezang 968 vers 1, 3 en 4   
(t. Samuel John Stone, vert. Willem Barnard, m. Samuel Sebastian Wesley) 

1 De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

3 Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: O Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang.
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4 In ’t woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
      
Groet 
 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Lezing uit het Oude Testament:   Exodus 19: 1-11 
1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren 
weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit 
Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de 
Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar God. De 
HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen 
van Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en 
hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je 
mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een 
kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 
aarde behoort mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” 
Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten 
van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 
8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER 
heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, 9waarop 
de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen 
het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je 
hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde wat het volk had geantwoord, 10zei de 
HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en 
morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. 11Bij het aanbreken van de derde 
dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van heel het 
volk neerdalen op de Sinai.  
 
Orgelspel: Aria uit 'Suite antique' - Rutter 
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Evangelielezing: Johannes 17: 14-26 

14Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld 
horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag niet of u hen uit de wereld 
weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16Ze horen niet 
bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. 
Uw woord is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld 
hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de 
waarheid geheiligd zijn. 20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en 
ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 
gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat 
zij één zijn zoals wij: 23ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal 
de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij 
liefhad. 24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. 
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad 
voordat de wereld gegrondvest werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u 
niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam 
bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in 
hen zal zijn en ik in hen.’ ©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 
 

Gezang 663 vers 1 en 2  
(t. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Bartholomeus Gesius/Georg Philipp Telemann) 

 
1 Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 

Verkondiging 

Orgelspel: Andante - H. Zagwijn 

 

Uit de gemeente 

Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
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Gezang 967 vers 1, 5 en 7 (t. div. ‘Sonne der Gerechtigkeit’, vert. Ad den Besten, m. Praag 

1566) 
 
1 Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm u, Heer. 

5 Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op ’t eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm u, Heer. 

 
7 Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 

Allen gaan staan 
Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie ‘Amen', lied 431b 

 

 
Muziek tijdens het verlaten van de kerk: Ostinato uit 'Suite antique" - Rutter 

 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

Uitgangscollecte is bestemd voor: PIT Pro Rege 

 

Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Steeds meer mensen 
hebben geen contant geld meer op zak en 
vinden het ook lastig om collectebonnen 
te gebruiken. Daarom hebben wij, zoals al 
eerder gemeld, besloten om ook digitaal 
collecteren via de Givt-app op de smartphone te introduceren.  
Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 
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Activiteit komende week: 
woensdag 19 mei 2021  
Bonhoeffer-kring online  
Tijd & locatie: 13.30 uur, Online 
Voor meer informatie: ds. Véronique Lindenburg, vclindenburg@gmail.com 
 
Donderdag 20 mei 2021 
Gesprekskring Film & Religie 
Voor meer informatie: ds. Lennart Heuvelman, l.j.t.heuvelman@gmail.com 

 
Komende zondag:   
23 mei Pinksteren  
Doop en belijdenisdienst 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende viering liefst via de scipio-app 
of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond tussen 
19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 

Website-pagina www.pkn-naarden.nl  facebook protestantsegemeentenaarden 

 

 

 

 

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

