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       Grote of Sint Vituskerk Naarden  
               Zondag 9 december 2018 
               (de tweede zondag van advent) 

 
Dienst waarin Florian Bernardus Dirk Keet                         

wordt gedoopt.  

‘Ik geloof in een nieuw begin’ 
 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
 
Orgelspel: Bewerking van "De kerk van alle tijden"  
 

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
     

Voorbereiding 
Begroeting 
 
Ontsteken van de tweede adventskaars 
De tweede kaars gaat branden, 
licht tegen het donker in. 
Water wast vuile handen 
tijd voor een nieuw begin. 
 
Bemoediging en drempelgebed 

Allen gaan staan 
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O:  U die trouw bent en blijft en ons omringt met uw liefde, 
G:  wijs ons de weg van trouw en liefde, dat wij die gaan. 
O:  Bevrijd ons van alles wat daartegen indruist 

en geef ons goede moed 
G:  om de weg te gaan die U ons wijst, door de twijfel heen. 
O:  Vergeef ons dwalen, houdt ons dichtbij U. 
G:  En houdt ons de hand boven het hoofd, 

om ons te beschermen, om ons te zegenen, 
met uw licht en met uw vrede. Amen 
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Psalm 84 vers 1 en 3  
Allen gaan zitten 

 
 
Kyriegebed, met acclamatie: Lied 301g  

 
 
Lied: ‘Samen in de naam van Jezus’ 
 

 
De Schriften 

 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprekje met de kinderen thema voor 2e advent: ‘Ik geloof in een nieuw begin’. 
Kinderlied: “Geloof met me mee”  
     

De kinderen mogen naar de nevendienst gaan 
 
Lezing uit het Oude Testament: Maleachi 3: 1-4 
 
Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 
 
Evangelielezing:  Lucas 3: 1-6 
 
Lied 456b vers 1, 3, 5, 6 en 8   
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Verkondiging 
 
Orgelspel: Jesus bleibet meine Freude -  
 
Lied 868 vers 1, 2, 3, 4 en 5 

 
Tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst en kinderopvang en 
wordt Florian Keet binnengebracht.  
 

Bediening van de doop 
 
Bediening van de heilige Doop 
 
Presentatie 
           
Sander en Annika Keet-van der Heiden 
hebben de wens uitgesproken 
hun kind ten doop te houden. 
Ik vraag jullie: welke namen hebben jullie je kind gegeven 
Waarmee hij zich gekend mag weten 
bij God en de mensen? 
 

Florian Bernardus Dirk Keet 
 

Ten overstaan van de gemeente vragen wij nu: 
Willen jullie dat jullie kind wordt gedoopt 
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? 
 
Ouders:  Ja, dat verlangen wij. 
 
Doopgedachtenis 
 
U allen hier samengekomen rond de doopvont 
en uw eigen doop te gedenken, 
verheugt u de Christus te belijden, 
want het evangelie is een kracht Gods, 
een licht voor ieder die gelooft 
en zegt in gemeenschap met de kerk van alle tijden 
tegen alle kwade machten in het goede na te streven. 



 

4 

 
Geloofsbelijdenis (staande gezongen) 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; 

wederopstanding des vlezes; 

en een eeuwig leven. 

Amen.  

 
Doopgebed 
U moeten wij danken, Heer onze God, 
omdat Gij U met ons verbonden hebt, 
op leven en dood. 
Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen 
uit de wateren van de afgrond. 
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt 
door het water van de zondvloed. 
Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered 
en geleid naar het land der belofte 
door het water van de Rode Zee. 
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen 
toen Hij ondergedompeld werd 
in het water van de Jordaan. 
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood 
als eerstgeborene van uw toekomst. 
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen, 
gedoopt in zijn doop, 
met Hem gestorven en opgestaan, levend door zijn Geest, 
op weg naar zijn toekomst, 
als eersteling van de hele schepping. 
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Wij bidden U nu 
voor Florian die de doop zal ontvangen: 
Red ook zijn leven uit het water van nood en dood, 
neem hem aan als uw kind, 
leid en bewaar hem door uw Geest, 
geef Florian mensen die hem voorgaan 
in trouw aan U en uw gemeente. 
Doe Florian groeien 
in geloof en hoop en liefde, 
zodat hij uw bondgenoot blijkt te zijn, 
levend lidmaat van het lichaam 
van Jezus uw Zoon, 
met U en de heilige Geest 
geprezen tot in eeuwigheid. 
Amen. 

De kinderen mogen naar voren komen, rondom de doopvont. 
 
Doopbediening aan Florian Bernardus Dirk Keet 
 
Florian Bernardus Dirk Keet, 
ik doop je in de naam van de Vader 
en van de Zoon 
en van de heilige Geest. 
 
Na de doopbediening Lied 348 vers 1, 3, 7 en 9 

Aansteken van de doopkaars 

Aanvaarding 

Zo is de naam van Florian Bernardus Dirk Keet vereeuwigd met de Naam van de 
Heer onze God. 

Tot de ouders: 

Sander en Annika Keet-van der Heiden, 

Op deze dag, het verleden in je gedachten, 
je goed bewust van wat er vandaag de dag gebeurt 
en vol verwachting van wat de toekomst brengen zal, 
bieden jullie je kind aan: 
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Florian, een nieuw mens, pas geboren, 
als levend teken van jullie liefde. 
Hij kijkt de wereld in, kijkt de mensen aan, 
vraagt om medemensen, in het bijzonder om jullie. 
Florian verwacht een woord, een lach, 
en grijpt al naar een hand, 
wil straks gaan staan en met jullie verder gaan. 
 
Willen jullie hier vandaag beloven 
Florian te geven waar hij om vraagt: 
jullie dagelijks brood, 
een glimlach van welkom, 
jullie woord van herkenning, 
jullie hand die hem vasthoudt, 
maar ook loslaat en ruimte geeft om te leven. 
Beloven jullie dat? 
Ouders:  Ja, dat beloven wij. 

Sander en Annika Keet-van der Heiden, 
Beloven jullie samen met Florian te geloven 
in goedheid en rechtvaardigheid, 
in liefde, vrijheid en vrede zoals Jezus daarover sprak 
en dat voorleefde? 
Beloven jullie Florian mee te nemen 
op de weg die Jezus ons is voorgegaan? 

Ouders:  Ja, dat beloven wij. 
Allen gaan staan 

Vraag aan de gemeente:  

Gemeente, wilt u Florian Bernardus Dirk Keet ontvangen in uw midden als kind van 
God, om hem in woord en daad te laten opgroeien in de geest van het evangelie? 
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?  

Gemeente:  Ja, dat beloven wij. 
 
Lied: ‘De kerk van alle tijden’ vers 1, 2 en 5  

De gemeente gaat zitten 
 

Gebeden en gaven 
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Terugkoppeling bij het adventsproject van de nevendienst 
 
Uit de gemeente  
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Telkens na het ‘zo bidden wij’,  zingt de gemeente: 
‘Heer ontferm U over ons en over onze kinderen’ 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

Amen. 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 
 
Orgelspel: Ach, bleib' mit deiner Gnade  

 
Heenzending en zegen 

       Allen gaan staan 
 
Slotlied 444 vers 1, 2, 4 en 5  

Zegen, met gezongen ‘amen’ 
 
Orgelspel: Introduction & Allegro - J. Stanley 
 

Na de dienst is er gelegenheid om Sander en Annika te feliciteren met de doop 
van Florian en om koffie, thee en limonade te drinken. Van harte uitgenodigd! 
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Uitgangscollecte: Kerk in Actie, Pastoraat. 
Pastoraat nieuwe stijl. In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol.  
De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een 
'leergemeenschap pastoraat' om van elkaar te Ieren door informatie uit te 
wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe 
vormen van Ieren, zoals bv. e-learning en 'pastorale gesprekken'. Samen met 
plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen 
voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar 
gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij 
te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op 
vaardigheden van gemeenteleden zelf. 
 
Vanavond 
9 december 2e Adventvesper 
Grote of Sint Vituskerk -19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Cantate vesper. 
Uitgevoerd wordt de 1e koraalcantate  
"Vom Himmel hoch da komm ich her"  
M.m.v. De Naarder Cantorij met kinderkoor o.l.v. Ike Wolters. 
Orgel: Wybe Kooijmans 
Viool: Mary-Ann Eessaar en Angela Moya 
 
Activiteiten deze week 
Donderdagmorgen 13 december 
De Veste-viering/Bijbelkring 

O.l.v. ds. Véronique Lindenburg 

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste 

Deze bijeenkomst is allereerst bedoeld voor bewoners van De Veste, de Basteien 

en De Schans. Ook mensen van buiten zijn welkom. 

Zaterdagavond 15 december 
Theater voorstelling ‘De Omzieners’ 
I.s.m. de Wresinski Cultuur Stichting 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 
 
Diensten komende tijd 
Zondag 16 december 3e Advent  
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
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Muzikale medewerking: Margo Fontijne 
 
Zondag 16 december Volkskerstzang 
Grote of Sint Vituskerk – 19.00 uur  
Overdenking door Pastor Marlene Potjer 

Zondag 23 december 4e Advent 
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman  
Zondag 23 december Gregoriaanse Vesper  
Grote of Sint Vituskerk - 19.30 uur 
M.m.v. Schola Cantorum uit Purmerend  

Maandag 24 december Kerstnachtdienst 
Grote of Sint Vituskerk - 22.30 uur 
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters  

Dinsdag 25 december Kerstdienst 
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg 
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters  
Peter Leydekkers, trompet 
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www.pkn-

naarden.nl  
Facebook: protestantsegemeentenaarden 

Bent u gast of bent u nieuw in onze gemeente? 

Of wilt u in contact komen met een predikant of 

pastoraal medewerker? 

Vul dan deze ”bon” in en doe hem in de collectezak!  

Of stuur een e-mail naar kbprotgemnaarden@hetnet.nl 

Er zal dan zo spoedig mogelijk op gereageerd worden. 

 

Naam: 

Tel: 

Adres: 

E-mail: 

 

Uiteraard kunnen ook regelmatige kerkgangers reageren. 

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

