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Witte Kerk Naarden 

21 oktober 2018   

Dienen of gediend worden 
 

 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

 

Orgelspel: Fantasia on D  
 
Stilte van bezoekers, 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 in de naam van de Heer  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.   

O: U, liefdevolle God, die ons kent en doorgrondt. 

G: Wij danken voor uw aanwezigheid en prijzen uw Naam. 

O: U geeft zich aan ons, u bent dichtbij. 

G: Dat wij u naderen, in stilte en met onze vragen. 

O: Dat wij uw stem willen horen met ons hart 

G: en uw getuigen zijn in deze wereld.  

    AMEN 
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Lied 146c vers 1, 4 en 7  
 

           Allen gaan zitten 
 
Kyriegebed in 3 gebedsverzen met acclamatie - lied 301g  

 

 

Gebed wordt beëindigd met lofspreuk 

 

Lied 344 vers 1, 2 en 3 

De Schriften 

 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag  

 

Kinderlied 993 vers 1 en 7 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Inleiding op de dienst  

 

Lezing: Psalm 124 in bewerking  
 
     Lied 317 vers 1, 2 en 3  
       

Lezing: Marcus 10:32-45    
32Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen 
waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf 
weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 33‘We zijn nu op weg naar 
Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en 
de Schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren 
aan de heidenen. 34Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem 
geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ 

35Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: 
‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36Hij vroeg hun: ‘Wat 
willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, 
laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38Maar Jezus zei tegen 
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hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet 
drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39‘Ja, dat kunnen wij,’ 
antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal 
drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40maar wie er rechts of links 
van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie 
ze zijn bestemd.’ 41Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze 
woedend op Jakobus en Johannes. 42Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie 
weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun 
leiders hun macht misbruiken. 43Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de 
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44en wie van jullie de eerste 
wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45want ook de Mensenzoon is niet 
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als 
losgeld voor velen.’ 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

  

Lied 534 vers 1, 2, 3 en 4 

 

Verkondiging  

 

Orgelspel: Récit de Nasard  

Lied 991 vers 1, 2 allen, vers 4 vrouwen, vers 6 mannen, vers 8 allen  

 

 

Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst 

 

Gebeden en Gaven  
 

Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Rondeau 'Le coucou'  

Wegzending en zegen 
Allen gaan staan 

Lied 993 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7  

Zegen 
Allen: AMEN 
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Orgelspel: Presto (Orgelconcert nr. 4)  
 
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:  

De uitgangscollecte is bestemd voor: Edukans. 

Onderwijs, de kans van je leven. 

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan 

lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten 

ontwikkelen. Wat je op school leert is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen 

jongeren en kinderen niet naar school of ze stoppen voortijdig. 250 miljoen 

kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle 

klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. 

Edukans zet zich in voor goed opgeleide docenten, gedegen schoolmanagement 

en een betrokken gemeenschap. Info: www.edukans.nl 

 

Vanavond om 22 uur is ds. Lindenburg te horen in het radioprogramma  

“Nog even zondag” op Radio 5 met Marleen Stelling. Het is ook te vinden op 

https://www.nporadio5.nl/nogevenzondag 

 

 

Activiteiten deze week 

Dinsdagavond 23 oktober 2018 

Bijeenkomst CCIV 

Thema: Rusland: Duivels en Serafijnen, een verkenning van de Russische Literatuur 
o.l.v. Antonie B.J. Sepers,  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Spieghelhuis, Nieuwe ’s Gravelandseweg 34, Bussum 

 
Woensdagochtend 24 oktober 2018 
van 10-12 uur is er weer gelegenheid de tentoonstelling “Thora” in de Witte Kerk 
te bekijken.  
Ds. Lindenburg is aanwezig om toelichting te geven. 
 

Donderdagmiddag 24 oktober 2018 
Petruskring 

https://www.nporadio5.nl/nogevenzondag
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o.l.v. ds. Véronique Lindenburg 
Tijd & locatie: 15.00-17.00 uur, pastorie Koningin Wilhelminalaan 50 
Vrijdagmiddag 26 oktober 2016 van 16.30-17.30 uur 
De Ontdekkers voor alle jongeren van 12 tot 16 jaar. 
Ontmoeten, creativiteit, geloof, gesprek, actualiteit! 

Kom je ook? Meer info bij Trudy of ds. Véronique Lindenburg 
 
Komende Zondag 
28 oktober 2018  

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorganger: dr. J.P. Schouten 
 

Oogstdienst, 4 november Grote Kerk.  

Zoals altijd worden er na de dienst bakjes met fruit naar onze zieke en  

oudere gemeenteleden gebracht.  

Graag ontvangen we hiervoor vers fruit (geen zacht fruit), kleine blikjes  

fruit of een financiële bijdrage.  

Op zaterdag 3 november kunt u uw bijdrage afleveren in de Grote Kerk,  

ingang Sint Annastraat tussen 9.30 en 11.30 uur   

We hopen, dat u ons weer wilt helpen bij het wegbrengen.  

Adressen kunt u uitkiezen na de dienst.  

Namens de diaconie,  

Nel Zuurveen en Marijke Lijesen.  

 

Mantelzorg ondersteuning 

Bent u mantelzorger voor uw partner? Kunt of wilt u uw partner niet alleen thuis 

laten? 

Vanuit het Pastoraat binnen onze gemeente is er een groepje gevormd om 

mantelzorgers te ondersteunen.  

Verschillende gemeenteleden  stellen zich beschikbaar om een paar uur bij uw 

zieke of hulpbehoevende partner te zijn zodat u de mogelijkheid hebt om iets te 

ondernemen.  Bijvoorbeeld om naar een bijeenkomst, sport of museum te gaan. 

Als u denkt: “dat kan iets zijn voor onze situatie” neem dan contact op met Janske 
de Meijer (coördinator Mantelzorggroep) tel nr. 06-12181266, mail: 
beensjj@ziggo.nl De groep bestaat uit: Tine Admiraal, Barthy van Leeuwen, 
Marjon Rapati, Nel Zuurveen,  Daan Rolandus en Jan Piet van Zeggelaar. 
Janske de Meijer-Beens 
 

mailto:beensjj@ziggo.nl


6 
 

 
www.pkn-naarden.nl   Facebook: protestantsegemeentenaarden  

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

