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Grote of Sint Vituskerk Naarden 

16 juni 2019, Zondag Trinitatis  

Vaderdag 
 

 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

Kinderkoor en Jeugdkoor Jong Holland uit Huizen o.l.v. Lisanne Kooij-van Slooten 

Piano: Bryan Vreden & Band Jong Holland 

 

 
Orgelspel: Orgelkoraal lied 686  
 

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: die ons iedere dag opnieuw met leven verrast. 

G: Goede God, u omringt ons met uw liefde.   

O: U Bent als een hemelse Vader en Moeder voor ons. 

G: Dat wij van u willen leren om vader, moeder, kind,  

     te zijn voor wie u op onze weg brengt. 

O: Dat wij u in uw Geest leven mogen 

G: nu en tot in eeuwigheid. Amen.  
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Psalm 8 vers 1, 2, 3 en 6  
Allen gaan zitten 

 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  

 

Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 

 

Lied 704 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 

Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 

 
Kinderkoor zingt:  
- De allerbeste vader  
- God heeft een plan met je leven  
- Weer of geen weer  

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 

Lezing: Johannes 3:1-16 
1Zo was er een farizeeër, éen van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.2Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent 
die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de 
wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen 
wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand 
geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de 
tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5Jezus 
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God 
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet 
verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8De wind 
waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan 
komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren 
is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl 
u een leraar van Israël bent? 11Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we 



3 
 

weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons 
getuigenis niet. 12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, 
hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch 
nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is 
neergedaald: de Mensenzoon? 

14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhoog geheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven 
heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  
©Nieuwe Bijbel Vertaling, Nederland Bijbel Genootschap 

 

Lied 838 vers 1, 2 en 4

Verkondiging  

Orgelspel 

Kinderkoor en Jeugdkoor zingen:  
- Recept voor de liefde  
- Vul dit huis met Uw glorie  
- What a beautiful name  
 

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 
 
Kinderkoor en Jeugdkoor zingen:  
- Hey, Jesus loves me  
- Ga  

 
Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 
 
Lied 686 vers 1, 2 en 3  
 



4 
 

  

Zegen 
 
Allen: AMEN 
 
Orgelspel: Toccata  
 

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: Chr. Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Het is een groot gemis wanneer gewoon lezen - door blindheid, slechtziendheid, 
ouderdom of een chronische ziekte - niet of niet meer gaat. Gelukkig zijn er goede 
oplossingen en kan iedereen blijven lezen met lectuur in passende leesvormen! 
 
 
Zelfstandige bibliotheek 
De CBB is een zelfstandige en gespecialiseerde bibliotheek die - als enige in 
Nederland - vanuit een christelijke levensbeschouwing lectuur in passende 
leesvormen beschikbaar stelt voor mensen met een leesbeperking.  
De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering 
mag vormen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en 
maatschappelijk leven in al haar facetten. Alle lectuur die voor zienden 
beschikbaar is, moet - voor zover daarvoor voldoende financiële middelen zijn - 
ook toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking. 
Christelijke lectuur 
De CBB heeft een grote collectie christelijke lectuur in gesproken vorm op daisy 
cd-rom, in braille, in grootletter en digitaal. Deze collectie bestaat uit o.a. de 
verschillende vertalingen van de Bijbel, bijbelse (dag)boeken, liedbundels, 
psalmboeken, kranten en tijdschriften. 
Info: www.cbb.nl 
 
 

Activiteiten deze week: 

Donderdagmorgen 20 juni 

De Veste-viering/Bijbelkring 

O.l.v. Kees Schuurman 

Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, Zaal naast het restaurant in De Veste 
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Donderdagavond 20 juni 

Kring zijn & Zin betekenisvol leven 

Tijd & locatie: 20.00 uur, Arwout en Vanessa 

 

Komende zondag 

23 juni  

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. Mary-Ann Eessaar, Violiste  

 

 

 

www.pkn-naarden.nl 

Facebook: protestantsegemeentenaarden 

 


