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RK St. Vituskerk Naarden 
Vesper op zondag 28 februari 2021 
‘Reminiscere’ 

 
‘Levensweg’ 
 

Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
Orgel:     Wybe Kooijmans 
Zang:     Ike Wolters 
 
Orgelspel: Wir glauben all' an einen Gott Vater - J.S. Bach 
        
Welkom door de ouderling van dienst 
  

        Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
 
O: Onze hulp is de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
O: die trouw is tot in eeuwigheid 
G: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
O: Hoor ons aan, Eeuwige God, 
G: hoor naar ons bidden. 
O: Gij die onze harten peilt, 
G: blijf niet verborgen. 
O: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
G: Gij, Heer, vergeef ons. 
O: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
G: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. 

Amen. 
 

        Allen gaan zitten 
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Psalmgebed:  Psalm 25 (gelezen en gezongen) 

Zingen: Psalm 25 vers 2 (t. Willem Barnard, m. Genève 1551) 

2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

Lezen: Psalm 25: 1-6 uit de Naardense Bijbel 

Aan u, Ene, geef ik mijn zaligheid en ziel! 
Bij u, mijn God, wist ik mij veilig: maak mij niet beschaamd, 
laten mijn vijanden niet over mij lachen! 
Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd, 
beschaamd worden die achteloos ontrouw zijn. 
En Ene, maak mij bekend met uw wegen, uw paden, wil mij die leren! 
Voer mij voort in trouw aan u en leer mij, 
want gij zijt de God van mijn bevrijding, 
op u ben ik blijven hopen heel de dag! 
Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap, 
want die zijn er van eeuwig! 
 
Zingen: Psalm 25 vers 3 

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
Stilte 

        Allen gaan staan 
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Lezing:  Marcus 9: 2-10 

2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge 
berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van 
gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele 
wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan 
hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei 
tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, 
een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest 
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een 
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister 
naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve 
Jezus, die nog bij hen stond. 9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze 
aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon 
uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar 
vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de 
dood. 
 
V: Zo spreekt de Heer 
A: Wij danken God. 

        Allen gaan zitten 
Stilte 
 
Gezangen voor Liturgie 441 vers 1, 3 en 4  (t. Huub Oosterhuis, m. Valerius’ 

Gedenckclanck 1626) 

1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven , zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en Leidsman ten leven is. 
 
3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
4 Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
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Overdenking   
 
Stilte 
 
Gezang 157a  vers 1 en 2 (t. Muus Jacobse, m. Straatsburg 1539) 

 
1 Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 

2 Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 

  

Voorbeden, stilte, oecumenisch ‘Onze Vader’ 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen.              

Allen gaan staan 
 
Lied 630,  Gezangen voor Liturgie 518 vers 1 en 3   
(t. Ad den Besten, m. Melchior Vulpius 1609) 

 
1 Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

3 Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
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Zegen 
 
Orgelspel: Allegro uit Concerto opus 4 nr. 5 - G.F. Händel 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor de Voedselbank  

 
Volgende vespers: 
Zondag 7 maart 
Grote of Sint Vituskerk -19.30 uur 
Voorganger: Pastoor Carlos Fabril 

Zondag 14 maart 
RK St. Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Véronique Lindenburg 
 
Zondag 21 maart 
Grote of Sint Vituskerk 19.30 uur 
Voorganger: mw. Agaath Schilder- Verhoef 
 
Zondag 28 maart 
RK St. Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: Kapelaan Mikel Palic 
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