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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 21 augustus 2022 

 
 
 

Voorganger: ds. Petra Barnard, Blaricum 
Organist: Dirk Out 
 
Orgelspel ter voorbereiding: Rondo uit fluitconcert in F  
van Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 
 
Stilte, 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 de Naam van de Heer 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A:  en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
O: Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 

die ons hart opent en ruimte maakt, 
A:  wees in ons kracht, hoop en warmte. 
O: Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 

de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 
A:  God, doe ons opnieuw beginnen. 

Verbind ons met elkaar.  
O: Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 

Verzacht ons, wek liefde in ons. 
A:  Wijs ons de weg door uw Geest, 

die ons levend maakt. 
Amen. 
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Psalm 103 vers 1, 2 en 5 (t. Jan Willem Schulte Nordholt, m. Straatsburg 1539) 

 
 
2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

 
         Allen gaan zitten 
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Kyriegebed  

lied 305 vers 1, 2 en 3 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

 
 
2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
De Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag  
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1e lezing: 1 Samuel 1:1- 2:1-10 

1In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana 
heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van 
Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm.  

1en Hanna bad: ‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, 
dankzij de HEER,mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij 
uw hulp beleef ik vreugde. 2Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god 
dan u, geen rots is er als onze God. 3Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet 
zo hoog van de toren, want de HEER is een alwetende God: door hem worden 
onze daden gewogen. 4De boog van de helden is gebroken, en wie wankelen 
weten zich gesterkt.  5Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood, en wie 
hongerden zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen, en wie veel 
kinderen heeft, verwelkt.  6De HEER doet sterven en doet leven, zendt naar het 
dodenrijk en leidt eruit omhoog. 7De HEER maakt arm en hij maakt rijk, vernedert 
diep en heft hoog op. 8Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op 
wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, hij houdt een ereplaats 
voor hen vrij. Van de HEER zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft 
vastgezet. 9Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad, maar de zondaars komen 
om in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht: 10wie het opneemt tegen 
de HEER wordt gebroken, vanuit de hemel dondert hij hun toe. De HEER spreekt 
recht over heel de aarde,  hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt 
het aanzien van zijn gezalfde.’ 
 
Lied 152 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. Jan Wit, Straatsburg 1539) 
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2 Niemand ter wereld is 
van rang en stand gewis, 
want God alleen is heilig. 
Maar wie zijn onmacht kent 
en tot de Heer zich wendt, 
is in zijn hoede veilig. 

 
3 Waartoe dat loos gepraat 
van eigen hoge staat, 
die trots van kloeke mannen! 
De Heer die alles weet 
beoordeelt lief en leed 
en weegt der mensen plannen. 

 
4 De boog valt uit de hand 
van wie hem pochend spant 
om ned’rigen te treffen. 
Maar wie versaagde wordt 
met nieuwe kracht omgord 
en zal zich blij verheffen. 

5 Wie breed aan tafel zat 
en lekkernijen at 
leert schamel brood te prijzen. 
Maar wie gebrek leed, is 
gezeten aan een dis 
vol uitgelezen spijzen. 

 

2e lezing: Lucas 1:39-55 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 
40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet 
de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van 
de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en 
gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer 
naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in 
mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan. 46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47mijn hart 
juicht om God, mijn redder: 48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49ja, grote dingen heeft de 
Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 50Barmhartig is hij, van geslacht op 
geslacht, voor al wie hem vereert. 51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52heersers stoot hij van hun troon en wie 
gering is geeft hij aanzien. 53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken 
stuurt hij weg met lege handen. 54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 
dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn 
barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ 
©De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 
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Lied 152 vers 6, 7, 8, 9 en 10 

6 Een vrouw die wordt gesmaad 
om haar vergeefse staat 
krijgt rijke kinderzegen. 
Maar wie zich heeft beroemd, 
daar men haar moeder noemt, 
staat eenzaam en verlegen. 

7 De Heer, zijn naam zij lof, 
werpt levenden in ’t stof, 
doet doden weer herleven. 
De trotsen slaat Hij neer. 
Geringen wordt de eer 
van edelen gegeven. 

 
8 Het is de Heer die doodt 
en die de donk’re schoot 
van ’t graf weer kan ontsluiten. 
Waar Hij het leven geeft, 
die zelve waarlijk leeft, 
daar is het niet te stuiten. 

9 De Here God regeert. 
Zijn goede trouw fundeert 
een rijk voor al de zijnen. 
Zij zijn gerust en stil. 
Maar wie het boze wil 
zal in de nacht verdwijnen. 

10 Des Heren woord beslist 
der volken oude twist. 
De laatsten worden eersten. 
Mijn hart verheugt zich zeer, 
en roemt in God, de Heer. 
Zijn vredevorst zal heersen. 
 

Verkondiging 

Orgelspel ter meditatie 
 
Lied  314 vers 1, 2 en 3  (t. Tobias Clausnizer, vert. Ad den Besten, m. Johann R. Ahle) 
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2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 

Gebeden en gaven 

Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

                                                     Wegzending en zegen      
                                Allen gaan staan

Lied 904 vers 1, 2, 4 en 5 (t.Paul Gerhardt, vert.Bernard ter Haar, m. Johannes G. Bastiaans) 
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2 De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 

4 Wel kan zijn hulp vertragen, 
en ’t schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 

5 Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Uitleidend orgelspel: Preludium in C, BWV 547 - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Bloemenfonds  
 
Diaconie en Kerk  
 
Geven met Givt. Meer informatie vindt u 
op onze website www.pkn-naarden.nl 
 
Komende zondag:  
28 augustus 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 
Website: www.pkn-naarden.nl / Facebook: protestantsegemeentenaarden 

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

