
1 

 

  Grote of Sint Vituskerk Naarden  
  Zondag 1 maart 2020 
   

1e zondag van de veertigdagentijd, 
'Invocabit' 

 

Afscheid van Paul Vuijst als diaken, 
bevestiging Arwout Huygen van Dyck 

tot kerkrentmeester. 

  
 

Voorganger:  ds. L.J.Th. Heuvelman 
Organist: Wybe Kooijmans 
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
     
Orgelspel: O Mensch, bewein' dein Sünde groß  
 
Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

 
Voorbereiding 

 
Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht terwijl de cantorij  zingt “Veertig dagen nog tot Pasen” 
(uit: Paasoratorium Marijke de Bruijne, als de Graankorrel sterft) 

 
          

De gemeente gaat staan 
Bemoediging  en drempelgebed 

O:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: en niet loslaat waarmee Zijn hand begon. 
O:   Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 

  die ons hart opent en ruimte maakt, 
Allen: wees in ons kracht, hoop en warmte. 
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O:   Voor alle keren dat wij de deur gesloten hielden, 
  de toegang tot het hart, voor U en voor elkaar. 

Allen: Geef ons een nieuwe kans, God, doe ons opnieuw beginnen. 
  Verbind ons met elkaar.  

O:   Raak ons aan, beroer ons met uw allesomvattende liefde. 
  Verzacht ons, wek liefde in ons. 

Allen: Wijs ons de weg door uw Geest, 
  die ons levend maakt. 
  Amen. 

 
Introïtuspsalm 91 vers 1 en 5 
    

    De gemeente gaat zitten 
 
Kyriegebed, afgesloten met een gezongen Kyrie, 301k  (I=cantorij, II=allen) 
 
 
Gezang 824 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen  

 

Afscheid van Paul Vuijst als diaken 

Afscheidswoorden 
 
Gezang 221 vers 1 en 3  
 

 

De Schriften 
Groet 
V: De Heer zij met u! 
A:  Ook met u zij de Heer! 

Gebed van de zondag 
        De kinderen gaan naar nevendienst 
 

 

Cantorij        

Du edles Angesichte,      
vor dem sonst schrickt und scheut.  
Das grosse Weltgerichte,     
wie bist du so bespeit! 
Wie bist du so erbleichet, 
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wer hat dein Augenlicht 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, 
so schändlich zugericht t? 
 

 

Lezing Genesis 2: 15 – 3: 9 

Cantorij 
O Mensch, bewein dein Sünde gross, 
darum Christus seins Vaters Schoss 
aussert und kam auf Erden; 
Von einer Jungfrau rein und zart 
für uns er hie geboren ward, 
er wollt der Mittler werden.   

Den Toten er das Leben gab 
und legt darbei all Krankheit ab, 
bis sich die Zeit herdrange, 
dass er für uns geopfert würd, 
trüg unsrer Sünden schwere Bürd 
wohl an dem Kreuze lange. 
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Lezing: Mattheus 4: 1-11 
 

Cantorij 

Erkenne mich, mein Hüter, 

Mein Hirte, nimm mich an! 

Von dir, Quell aller Güter, 

ist mir viel Guts getan.   

  

Dein Mund hat mich gelabet 

mit Milch und süsser Kost, 

dein Geist hat mich begabet 

mit mancher Himmelslust.



5 

 

  

 

Verkondiging: Mattheus-passie  < > passie voor de Mattheus 

 

Orgelspel: O Haupt voll Blut und Wunden  

 

Cantorij 

Was mein Gott will, das g'scheh 

allzeit, sein Will, der ist der beste. 

Zu helfen den'n er ist bereit, 

die an ihn gläuben feste. 

Er hilfft aus not, der fromme Gott, 

und züchtiget mit Massen. 

Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, 

den wil er nicht verlassen.
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De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 
Bevestiging Arwout Huygen van Dyck 

tot kerkrentmeester 
 

Inleiding 

In de dienst aan de Heer hebben wij allen de opdracht 
om ons geloof uit te dragen 
en om liefde te betonen aan onze naasten. 
Sommigen nemen in het kader van die opdracht 
een taak op zich in onze gemeente. 
Zo ook vandaag, omdat Arwout Huygen van Dyck zich bereid heeft verklaard 
kerkrentmeester te willen worden. 
We zullen Arwout Huygen van Dyck in deze dienst benoemen tot kerkrentmeester. 
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Bevestigingsgebed 

HEER onze God, 
U loven wij omdat uw Zoon niet gekomen is 
om gediend te worden, maar om te dienen. 
U loven wij: Gij roept mensen ten leven 
om de aarde bewoonbaar te maken 
en mens te zijn ten dienste van anderen. 
U loven wij: Gij wilt uw Geest schenken, 
zodat wij ons werk kunnen doen 
in navolging van Christus. 
Daarom, HEER onze God, 
gever van alle goede gaven, bidden wij U 
voor de ouderlingen en diakenen, 
voor de kerkrentmeesters en andere medewerkers 
in deze gemeente. 
Geef dat zij allen ons weten te bemoedigen; 
verleen hun een luisterend oor, een ontvankelijk hart, 
en woorden die ons voorthelpen op Uw weg. 
In naam van Jezus Christus, Amen. 

Bevestigingsvragen 

Arwout Huygen van Dyck, wij vragen u: 
Aanvaard u de heilige Schrift  als regel van het geloof; 
belooft u uw werkzaamheden voor het College van Kerkrentmeesters 
trouw te bedienen met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt; 
belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 
en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? 

Arwout Huygen van Dyck, wat is daarop uw antwoord? 

Bevestiging 

God geve u zijn zegen, 
dat u in uw taak als kerkrentmeester  
trouw en met vrucht 
werkzaam mag zijn. 
Amen. 

        De gemeente gaat staan 
Gemeente, belooft u Arwout Huygen van Dyck 
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te aanvaarden als kerkrentmeester 
te omringen met uw meeleven, 
te dragen in uw gebeden 
en met hem mee te werken 
in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 

Gemeente: Ja, van harte. 
 
Gezang 362 vers 2  
 

Gebeden en gaven 
Uit de gemeente 

Dankgebed, voorbeden met acclamatie Lied 368d  
 
Stil gebed en ‘Onze Vader’ 

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 de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 
Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Orgelspel: Wer hat dich so geschlagen  
     

Wegzending en zegen 
 

         De gemeente gaat staan 
 
Slotlied Psalm 91a vers 1, 2 en 3  
 
Zegen, met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel: Fantasia in c BWV 562  
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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 Voorjaarszending 
 
Activiteiten deze week 
Donderdagmorgen 5 maart 
De Veste-viering 
O.l.v. dhr. Toon van Dijk 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 

Komende Zondag 
8 maart 2e zondag van de 40-dagentijd 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. Hilde Honderd m.m.v. de Naarder Kring 
 
8 maart Vesper 
RK St. Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
 
www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 
  

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


