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        Grote of Sint Vituskerk Naarden 

24 maart 2019     

Een nieuw begin - GEDULD 

3e zondag van de 40dagentijd          
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

 

 

Orgelspel: Prelude on 'Rhosymedre"  
 
 

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 die hemel en aarde gemaakt heeft,   

G: die ons leven geeft in overvloed. 

O: Hij, Zij, die altijd met ons opnieuw wil beginnen, 

G: die ons iedere dag tegemoetkomt met het aanbod van liefde. 

O: Goede God, dat wij u zoeken en u vinden mogen. 

G: Dat wij uw naam beamen in ons spreken en zwijgen, doen en laten. 

O: Wees hier aanwezig, God in ons midden, 

G: Amen. 

 

Psalm 121 vers 1, 2 en 4  
 

Allen gaan zitten 
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Kyriegebed 3x beantwoord met lied 296 refrein  

 

Het gebed wordt afgesloten met een slottekst 

 

Lied 275 vers 1, 2, 3 en 5  

De Schriften 

Groet 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag 

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 

Zingen van het projectlied: ‘Wij bidden om een nieuw begin’, couplet 3 

 

 

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst  

 

Lezing: Exodus 6:2-8 
2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob 
verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan 
hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen 
beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het 
gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is 
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit 
tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie 
opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met 
opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal 
jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, 
de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is 
opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak 
en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’  
 ©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 

Lied 344 vers 1, 2 en 3  
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Lezing: Lucas 13:1-9 
1Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de 
Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2Hij zei tegen 
hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere 
Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 3Zeker niet, zeg ik jullie, maar als 
jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4Of die 
achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij 
schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, 
zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als 
zij.’ 6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn 
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen 
vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die 
vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot 
niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem 
ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest 
heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, 
dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 

Lied 601 vers 1, 2 en 3  

 

 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Verkondiging  

Orgelspel: Spielstück 3  

Lied 791 vers 1, 2, 3, 4 en 6  

Kinderen komen terug uit Kinderopvang en Kindernevendienst 
 

Gebeden en Gaven  



4 
 

 
Uit de gemeente  

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Gavotte  

 
Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 
 
Lied 864 vers 1, 2 en 5  

Zegen 

Allen: AMEN 

Orgelspel: Introduction & Allegro  

 

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: Kerk in Actie. Stop kinderarbeid in India. 

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert 

maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking 

verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of 

industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. 

Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met 

partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en 

kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs 

advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar 

school. Info: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 

Vanavond 

24 maart Vesper 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: Pastor Jan Maciej 
M.m.v. Vocaal Ensemble 'Voices' o.l.v. Piet Philipse 
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Activiteiten deze week: 

Inspiratiemiddag kerk & cultuur (voorheen: Seniorenmiddag) 

Een interessante middag met ontmoeting en een thema dat verband houdt met 

kerk en cultuur.  

Inleiding door ds. Véronique Lindenburg 

Dr. Jan Peter Schouten spreekt over zijn nieuwe boek  

"Aangenaam kennis te maken". Weet u welkom! 

Tijd en locatie: 14.15 uur-16.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 

 

Komende zondag: 

31 maart  

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

 

31 maart Vesper  

RK St. Vituskerk - 19.30 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

 

Voor in de agenda 
Zaterdag 6 april 
Inspiratiedag met Kerk in Actie 

Thema: 'Kwetsbaar' 

Een dag over contextueel Bijbellezen buiten & binnen de vesting in Naarden. 

Wie eerlijk is, weet dat hij/zij kwetsbaar is. Wie dat serieus neemt, kijkt anders 

naar de Bijbel. Die ontdekt de kwetsbare kant van 'sterke' personen in de 

verhalen. Van een verlosser aan een kruis. Van een stellige volgeling in de 

gevangenis. Wat betekent dit voor ons lezen? Voor onze schone schijn van het 

hooghouden van successen en zogenaamd geluk? 

De Inspiratiedag op 6 april stelt kwetsbaarheid centraal.  

Meer informatie op onze website of www. kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-

lezen/inspiratiedag-contextueel-bijbellezen 

Tijd & locatie: 9.30-16.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 

Kosten: €20, op de dag zelf contant te voldoen. 

 


