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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 25 april 2021 
 
4e zondag van Pasen –  
Een herder voor alle schapen 

 
Predikant: ds. Véronique C. Lindenburg 
Organist  : Wybe Kooijmans 
 
Orgel: 10.00-10.15 uur: Intermezzo 'In springtime' - George Toottell 

    Twee bewerkingen van lied 641 - Feike Asma 
 
Welkom door de ouderling van dienst, aansteken van het licht op tafel 
 

     Allen gaan staan 
Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Onze helper is God,  
de Schepper van hemel en aarde  
de Warmhartige, de Eeuwige,  
samen met Jezus onze Heer  
door de Heilige Geest. 

Drempelgebed     

                                                                                      Allen gaan zitten 

Lied 641 vers 1 en 2 (t. Christiaan Gellert, vert. Ad den Besten, m. Berlijn 1653) 

1 Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 

2 Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
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Gebed 

Inleiding op de dienst   

Lezing: Evangelie volgens Johannes 10:11-16, waar Jezus zegt: 

11” Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen. 12Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de 
schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet 
aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een 
huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik 
ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de 
Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere 
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij 
zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.” 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederlands Bijbel Genootschap 

 Lied 653 vers 1, 6 en 7  (t. Ad den Besten, m. Georg Neumark)  
 
1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 

 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Stilte, gevolgd door muziek: Orgelkoraal lied 653 - Max Reger 

Korte overdenking   

Stilte 
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Lied “Al beheers ik alle talen” vers 1, 2 en 5  
(t. Sytze de Vries, m. Herbert Howells, uit: Liefste Lied van Overzee 1:3)   

 

2 Al is mij het zicht gegeven 
dat geheimen openbaart, 
zonder liefde is mijn weten 
loze kennis en niets waard. 
Liefdes gloed wordt gevoed 
Uit de bron van Gods tegoed. 

5 Meer dan hoop die ons doet leven, 
meer nog dan geloven zegt, 
is de liefde ons gegeven, 
Liefde als de hoogste weg. 
Liefdes gloed wordt gevoed 
Uit de bron van Gods tegoed. 

Uit de gemeente  

Dankgebed, stil gebed en Onze Vader 

Lied 642 vers 1, 4, 3, 8, 2 (t. Novalis, vert. Ad den Besten, m. Johann Crüger)
1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

4 Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

 
3 Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 

 
8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 



 

 

2 Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 

Allen gaan staan 

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie ‘Amen’:  Gezang 431b 

 

Muziek tijdens het verlaten van de kerk: Bewerking van lied 642 - Feike Asma 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

N.B.:  Wanneer direct geciteerd wordt, wordt dit aangegeven. 

Uitgangscollecte is bestemd voor: kerk Diaconaat NL - Kinderen in actie 

Diaconie en Kerk  

Geven met Givt. Meer informatie vindt u op onze website www.pkn-naarden.nl 

Activiteit komende week: 
Woensdag 28 april 
De Naarder Kring online om 20.00 uur 
Voor meer informatie kunt u mailen met veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl 
 
Donderdag 29 april 
Online college en online nagesprek om 14.00 uur 
Voor meer informatie kunt u mailen met veronique.lindenburg@pkn-naarden.nl 
 
Komende zondag:  
2 mei 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs 

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. 
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