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Grote of Sint Vituskerk Kerk te Naarden 
    Zondag 23 augustus 2020 

 
‘Gaandeweg, de reis van donker naar licht’ 

 
 

Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Dirk Out 
Harpiste: Petra Rosa Vlasman 

 
 

10.00-10.15 muziek orgel / harp  

 

Welkom, aansteken van de kaarsen  

     Allen gaan staan 

 

Bemoediging en groet, drempelgebed  

     Allen gaan zitten 

 

Gezang 276 vers 1 en 2  (t. Huub Oosterhuis, m. Valerius’ Gedenckclanck 1626) 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
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Lezing:  Exodus 17: 1-7   
1 Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene 
pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun 
tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2 Ze 
maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes 
zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de proef?’  
3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u 
ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten 
sterven, met onze kinderen en ons vee?’ 4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet 
ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze 
stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de 
oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt 
geslagen in je hand en ga op weg. 6 Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als 
je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ 
Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7 Hij noemde die plaats 
Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en 
omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu 
in ons midden of niet?’ 

 

Stilte en muziek harp en orgel: Prélude van César Frank (1822-1890) 

 

 

Korte overdenking 

 

Stilte en muziek harp: Nuvole Bianche van Ludovico Einaudi (*1955) 

 

Uit de gemeente  

 

Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader 
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Gezang 974 vers 1 en 2  (t. Sytze de Vries, m. Wim ter Burg) 

1 Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
haar zingend door te geven. 
De wereld zegt ons niet 
de goede woorden aan. 
Vernieuw ons hart en doe 
ons uw beleid verstaan. 
 

2 Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

 

     Allen gaan staan 

 

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b 

 
 

Orgelspel: Sortie van Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) 

 

 

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 
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Korte vieringen op zomerzondagen omlijst door muziek 
De vieringen hebben als thema 'Gaandeweg, de reis van donker naar licht...' 
 

Komende vieringen 
30 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
Voor de maand september gaan we op weg met een nieuw thema, waarin we het 
jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk volgen: 'Het goede leven'. 
 
6 september Dr. J.P. Schouten Let op deze viering vind plaats in de Witte Kerk 
13 september Ds. L.J.Th. Heuvelman Startzondag 
20 september Ds. M.Th. van der Sijs 
27 september Ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
 
 
Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie  
Diaconie bestemming voor Roemenië 
Kerk bestemming renovatie Stiltekapel 
 
 
Website-pagina www.pkn-naarden.nl 
 


