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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
24 december 2019 
 
Kerstnachtdienst 
 

Voorganger:  ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg 
Orgel: Wybe Kooijmans en Dirk Out 
Trompetten:  Edward de Bode en Gerben Kralt 
Met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 

Inleiding op de dienst 
 
Lied 477 vers 1, 2 en 4  
 
Muziek: Sonate voor 2 trompetten en orgel  
Largo - Allegro moderato - Adagio - Allegro moderato 
Lied 486 vers 1, 2, 3 en 4 

 

Voorbereiding 

Begroeting door de ouderling van dienst 

Ontsteken van het licht op de tafel,  terwijl de cantorij zingt: lied 473 vers 1 en 3 

 

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: Goede God, u hebt ons het leven gegeven 
G: en u beschermt ons als een vesting. 
O: Wij mensen zijn kwetsbaar naar lichaam en geest, 
G: wij zoeken uw licht, uw vrede. 
O: U hebt uw licht met ons gedeeld, uw Kind ons toevertrouwd. 
G: Dat wij het goede door mogen geven: het licht, de liefde, de vrede voor alle 
     mensen. 
O: U zij de glorie, God onze Heer. 
G: Amen. 
 



2 

 

Lied 489 vers 1 en 2  
 

Allen gaan zitten 
Kyriegebed met acclamatie 301a  
na 1e bede allen Kyrie eleison,  
na 2e bede cantorij Christe eleison,  
na 3e bede allen Kyrie eleison 
 
Lied 487 vers 1, 2 en 3  

 

 
De Schriften

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

Openingsgebed 

Lezing: Jesaja 8: 23 – 9: 7 

Cantorij zingt: “Only a little village”  

Lezing: Lucas 2: 1-20 
 
Lied 28  uit: Liefste lied van overzee 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen  

Muziek orgel en trompetten 
 
Lied 483 vers 1, 2 en 3  

Gebeden en Gaven 
Uit de gemeente 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk. 

Muziek orgel en trompetten: Sonate a due trombi  
Allegro - Largo - Allegro 

Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 
Lied 481 vers 1, 2 en 3  
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Heenzending en zegen, allen ‘AMEN’ 

 

Ere zij God  
 

Muziek orgel en trompetten: Nun seid ihr wohl gerochen  

 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Solidaridad. 
Werk mee aan een eerlijkere kledingsector 
Lang niet alle kleding is eerlijk gemaakt. Is bijvoorbeeld de katoen van het t-shirt 
dat je nu draagt, op een milieuvriendelijke manier geteeld? En heeft de boer 
genoeg verdiend om zijn kinderen naar school te sturen? Hoe zijn eigenlijk de 
arbeidsomstandigheden in de textielfabriek? Het is ontzettend moeilijk om 
hierachter te komen. De meeste kleding kun je niet traceren naar de bron. 
Daardoor weet je nooit zeker of je kleding schade heeft toegebracht aan mens 
en milieu. Solidaridad is in Ethiopië een project gestart om hier verandering in te 
brengen. We werken aan een duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig 
traceerbaar van katoenplant tot kledingrek 
Made in Ethiopia 
Modemerken halen hun kleding steeds vaker uit Ethiopië. Solidaridad werkt 
daar al jaren succesvol aan de verduurzaming van de kledingindustrie. Zo lukt 
het om samen met fabrieksmedewerkers hun positie te versterken. 
Textielarbeider Achamachelesh Tezera volgde één van onze trainingen in 
leiderschap. Dat hielp haar om op te klimmen tot supervisor in de Telaje 
kledingfabriek in Kombolcha. Ze vertelt: 'Voorheen was er voor vrouwen geen 
kans om zo’n functie te bemachtigen. Als er een vacature ontstond, kregen 
mannen die functie altijd. Tezera traint nu zelf 30 fabrieksmedewerkers én het 
management van de fabriek 
In het project Bottom UP! werken we zowel in de Ethiopische kledingfabrieken 
als op de katoenvelden. 
www.solidaridad.nl/kerkenactie 
 
Komende diensten: 
25 december Kerstdienst 
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman  
M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters  
Edward de Bode, trompet 
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Zondag 29 december 
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg 
 
Dinsdag 31 december Oudjaarsavond 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
 
www.pkn-naarden.nl    
Facebook: protestantsegemeentenaarden  

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

